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. VERGADERING

NOTULEN YAN Dl!l BUITENGEWONE ALGEllENE VERGADERIJ:-IG VAN DE
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJlilliD h1.f l>EHOCRATIE, GlmOUD:Gl~ OP ZATERDAG
.10' JAliUAlli 1959, IN REST!URAI'l'~ "DE KARSB.BOOIJ" TE HilNERSUM.
~---~--~~--~--~---~--------~-~---~~----~--------------

De Voprzitter, Prof. 1Ir.:P.J.Oud, opent om 10.30 uur do
vergadering. Aangezien dit een buitengewone algemene vergadering
is zal de Voorzitter geen tijd in beslag nemen door het houde.n
van een openincsrede, doch zich uitsluitend bepalen tot de mededelinç, dat deze vergadering een strikt besloten karakter
draagt. Niet-leden van de Partij mogen dus niet aanwezig zijn.
Tevens verzoek~ hij de aanwezigen na beëindiging der vergad~ring
noch aan de pers noch aan andere belangstellenden mededelingen
omtrent het besprokene te doen.- Namens het Hoofdbestuur zal aan
de pers een communiqué betreffende de candidaatstelling voor de
Tweede Kamer worden verstrekt.
Daarna gaat de Voorzitter over tot vunt 2 van de A~endat
Verslag van de Oommissie voor de Hotulen van de jaarlijKse
Algemene Vergadering van 28 Februari en l 11B.art 1958 te Hengelo(O).
De heer G.H. Cramer(Almelo) deelt namens de Notulencommissie
mede geen opmerkingen te hebben en stelt voor de notulen goed
te keuren.
·
De Voorzitter dankt de Notulencommissie voor de verrichte
werkzaamheden en de samenstelster voor de getrouwe weergave
van het besprokene en stelt voor de notulen goed te keuren, waarmede de vergadering instemt.
Punt 3 van de A~enda luidt: Benoeming van de Notulencommissie
voor aë Bûi~engewone Algemene Vergadering van 10 Januari 1959.
De Voorzitter stelt voor in deze commissie te benoemena
Mevrouw A. Fortanier-de Wit
-Overveen
De heer ll.J.laspelblom Beyer
-•a Gravenhage
Dr.K.Simon Thomas
-Oegstgeest
met welk voorstel de vergadering gaarne accoord gaat.
Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde t[nt 4 van de
~J!!. BehandelinG van het vooratel van het Hoo ëibestuur be~~fande de te maken combinaties van kieskringen voor de door
de V.V.D. in te dienen candidatenlijsten voor de in 1959 te
houden verkiezing van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
{zie bijlage~ onder 4).
·
Nadat de Voorzitter er de aandacht op heeft gevestigd, dat
het Hoofdbestuur, krachtens art. 15 van het Reglement op de
Candidaatstelling voor Leden van de Tweede Kamer, voor de in deze
· vergadering te volgen procedure een reglement heeft vastgesteld,
dat als bij'lage bij de Beschrijvinesbrief is gevoegd, zet hij
uiteen, dat het voorstel van het Hoofdhestuur een verdeling der
18 kieskringen in vier groepen oi:lvat; in elke groep v1ordt een
gelijkluidende lijst ingediend. De Voorzitter licht toe, dat
het Hoofdbestuur tot dit voorstel is gekomen op grond van het
feit, dat, nu de Kieswet toestaat 30 candidaten op een lijst te
plaatsen, het niet gev:enst is voor iedere kring een afzonderlijke
lijst te naken. Het Hoofdbestuur meent op grond van de uitslag
der StatenverkiezinG te :mogen verwachten, dat het aantal Kamerzetels van 13 op 17 zal komen. Zou men nu voor iedere kieskring
met een afzonderlijke lijpt met dezelfde kop willen komen, dan
zou deze zo groot moeten zijn, dat voor de regionale candidaten
, zeer weinig plaats zou overblijven. Spr. meent dan ook beslist
te moeten ontraden in de wi~ze van combinering der kieskringen
verandering aan te brengen.
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Voortn stolt het IIoo.fdbcstuur voor de eerste 15 plaatsen
van alle lijsten door dezelfde condiJaten in dezelfde volgorde
te uoun. innc,,.,Gn, nc.d, ee:J. Lle:inc \:ijzir;in;~ in de to1) V:.J.ll de lijsten,
Viü:LLc ec~1·i.;Gr c;cen vez·,~.üderin,r, in do :.;a:~cn.stellin:_; der :fractie
:;:-:.1 ve:ro0r;;;;:::;;n. })c :Jl.~cct"tse·:l lCï tot en nei; 30 zullen voor ieûero
[Ç!:,·)r:;' tU:'~;on:,:;_:_,rli~j!~ ro:cdcn bcr~et door dczelfè.e pe:r.uonen in de~elfde
volcor;J.c; <~c:. pl:..:.at:G\}ü 16 t/n ;:o v;orr:Lcn boschouv;d uls vorkicsbG.re
l)lr:~<J.tucm. Dchci.lon 1:ij ;,ceer llan 15 ze-Lol::;, d~,:..n \:o:r.:lt door lotinG
·v;~:.~:.~ }·~.r.:·i; CcJr.:._:G:t·[.:.u.l Jitc-:i·tl:>t)~~~cr:.t~ bcDl~Lnt OV'o:c Ue toc,.:i~jzin::~ vn11 <leze
ze Lclr;. ~;~ ·::_·,I.:~t:tnert ;~1 tot t~ll r:.~t 30 r~ij11 lliG"G-vcr·l:iesb~1ro ~~laatsGn
en ~ullcn cour rocioL~le c~ndiJ~ton worJou in~onouen.
:Jo vcrgaucJ~·-~nc; lG.:cn ;üoh uct het voo:c~.>tel van het Hoofdbc!:ltuur
GOhcel vo~cni~cn.
:Do Von1·~;ittor ücclt vo:Jrts ner:c, dn.:t bij hot Hoo:i\lbo<Jtuur
vor:JclüJ.ler'.(~e voo:r-3tcllc;n :~ijn binl'idt,;;o:~omen mu de pl"OCB(lui·e voor
do üt~u;_!:i.tl<1.:,,t:3tc:LU.r:'; te v.ij zic;en. Dc:~c voorstollen lru.nn.cn echter
rüc·(·, i u lx:h:-'w3.clinc; Vlol'clen r:cn.~)ncn; ort. 15 van het Lc;.•;le;:1>;rrt op
de CGnd.1d.:.l[1'tutcll:i..nr; voo:t' :Leden vu.n du 11neede Ka!:lGr bopa.al t, dat
in r;cvn.l VUD tuas(;nti:l d::;o U.•.rncrvcrkiozin~; het Hoofdbeutuur de te
volgen :pro:.::ochtrc voox· d.G c~:w;j_cJ.t:atutcll:Ln{~ v:HJtstclt, zoveel
l:lo[';ul:i ;jl: ;~;c't bc:.wuü van d.e belKI.J.j_nu:n v:;~n dit Hot;lcmo.n"t:. Ib t
lloofJbuotuur zal in vcrb~nJ net do buporkte tijd, die voor do
co.udüluatstell:in; bnsch:i.k1;:~-<.tr 1:,;, niet vt.m de Ol) grond v:.m dit
urtike1 V<J.n·~ç;cstelde ;n"ocecb. t:co afv,:j.jJ~cn. Eventuele bczvm.ren togen
do ccvolt;ci.c ~_;rocedure t.un:wa :ln tie eer~;tvolc;ende Alger::one Vor.';aderint; tr:;:' G])J'r.·Lo ;.orden r;cbracht; vrnnncer racn neent, dat het
Hoofd.bc3i.uu:r· tn vc:t.'{;cw.ndo bcvoccdhoüeu heeft, kan nen cli-'c, 17anneer
oen ni;j~üg:i.nc vo.n het vo:r.·cnbodoel<le ret:~leraent aan de. or<le \'iOJ?dt
eesteld, nuar voren brengen.

Overc;co;.o.n uorclt clan tot Eunt 5 V<.::!!__g_e AG.S_IJ.i~L V2.otstelling
à.er canti:i.:lu.tcnlijuten.
De Voorzi tto:r deelt r:lode, dat inGevolge art. 2 ven het
llcclcnent voo~c· de :Bui·tengc\;one il.lgcHene Vcrgadering van heden ovel'
elke plaats afzonderlijk zal Vlorden beolist.
Als cernte plaats brengt de Voor~~i ttcr ter S::;Jra1;:e het voorstel
van Let Hooi'dbe8tuur o~~l voor het gehele land J?ro.f .i:r.I!.J .Oud
als lijstr;.anvocrdcr te verneld<m.
Onder een ovationeel c:tiJ!)luus, dat zij hem staande brenr,t,
betui~t de ve:r.cadering lw.ar wc.:r.:c'1e instermine net dit voorot el.
De Voorzitter ie zeer rotraffen door het in hem gestelde vertrouwen en zegt de ~nm-1ozigcn hiervoor gaarne dank.

voor deze J)lcats voor de ondervoorzitter
Drs .II .A .Korthnlc, met ui tzonderinc van
de fjroc~)Cl'l I en :CII, v;ae,r ros}). de heren ,T .G.H.Cornel:i.osen en
R.Zogcrtn:.:; H~tddcrs dGze plao.ta zulletl innemon.
JJe vcr{iadering verklaart zich accoo:t:d met het voorstel van
het Hoofdbestuur.
Ple.ats 3.
Het Hoofdbcstu.u.r ntcl t

der Tr:oo do

I~::.';.ierfrr~ctic,

Voor deze nlaats stelt het Hoofdbestuur voor mevrouw
llr. J .t:.:Jtoffels-v~;.n Haaften, Het u.itzonC:.cring van groep III,
waar de heer Korthals op d·oze plaats v;orüt verr~eld.
De heer Llr. Th.Bakker ( 's Gravcn.huc;e) stolt voor, alleen in
groep II, de derde plaats te· doen inneuon door mejuffrouw

-::sr.Ir.J .J. ~Ph. ten Drocclro IIoekstru.
J)c Voo:rz:lttcr heeft bezwam• ter;,~n dit voorstel. Dit zou
betekenen, d:::.t r.:1ojuffrouw 'L'en Dr·oeclco Hoekstra, die op allo
li;) ::.rto1~. de l2c plc.nts ilmeo::rt, in {~:coop II naar do 3e plaat u
zou Lo:l~n; lwt voorGtcl v~:.n hot JlOé)fübo stuur luidt echter de
pl:-.:.o.t~:Jon 2 to·~ e:n 1:~ct 6 ûoor de:;oJ.fdo c::mtlidc.ten, eventueel in
vdsnclerdo volr;oJ.'de ~ en do ple.o.tDell 7 tot en met 15 door do zelfde
C[?;(;cti,:nten i u éle:';:~:L:CdG volc;ordo, to tloen inneucn, or.:tdat het
Jioclf:.ilJo:Jtuur (l\1 vol:;o::d.e c"ior benoc:.dn:( in de h2.nd wil houden.
\!~~J.li.ten~ uon ~-~8Lc1.· :;ou weten, dr.d; er 1;7 K<.:m.erleden ztülen \','orden
bc.lJ.om.:d, de.n zou de vooX'{oO ~1telcl.o onHi::weling geen· vcrschil r:~ukcn,
?.o;;, cl8 V. Y .~J. ec~:to?.:' tex·u.~;lol'cn. in ~etclaunt:.ll, dcm ;~ou dit
ui·~crc.<erl'.. y;ol co~:r::euuenticG ll.e1Juen .. J)c Voorzitter sou den ook
willen Vtn'zocken C:o-vool':..:;cuteld.e volt;,or<.le aan te houden.
Do heer j~. Th. Bak~cr acht hot uitGesloten, dat do zittende
l:[:.;_lüj~J.edcn lÜCt W\;'CX' ~~OUè~Cn \'iOrllen Verkozen, :.wü~:;.t hij OJ? grond
<.~G.~!~~\t~l.\1 !;lG(Jrlt, ÜFJ.t {::een br..:S\13.rl.:t' tec;on d.e door hen VOOr(;';esteléle
v;j.;j:d:~in.:; J-:~~.n bcnt8,:..:tn. };;·;J..'. \iijot or) hot velo goede werlc door
l.:wjufirou::l tlm 13ro0c}~o Jioe]~stJ:•a verrlcht, v;aarvan als recent
voorlwolll üe intel:'}iellEtie over de 37 verstekclin:jcn is te noemen.
Z:ij hcci't hierdoor opccirlaJ. in het weuten vun het land zeer veel
c;ood\:i11 voor de V.Y.J). c;cl:•.·:~el::t, i'I~w.roT'l he-t d~:.n. ook van bc.lanc;
zou zj_~jn, <lat zij in clie croc_p de 3c :rln.:1ts :Lnnecmt. Voortn acht
spr. ho"~ no::; vt:.a bctGkcnis J dat uc jui'frouw ten J3roeclce Hoekstra
geen clocl ui.tuaakt vo..n do J><.Wler:,cmte,ire deleGo:ties, zodat zj.j
in·bon;Ji()Vür aun het JCç,_.;,,crrJcrl: <1eelneeut dau mevrouw Stoffels,
die va<:tk bui'tïcnslanus vertoeft.
De Y~>02.'r~j."t"tcr neent hot voo:::•1:;tel van de beer Bakker toch
'beslist tu nooten ontn~den en z.ou het beter vinden aan het reeds
ten ao.nzien v~m het voorr>teJ. vo.n het Hoofdbostuur eenomen besluit
te blijver. vasthouden. 1.lejui'frou·.ï ten llroecke Hoekotra en
mevro1.n1 Stof'fcls-van 11<.\o.fttm zj.jn beiden ui tstck0nde Kanerleden,
v:aa.rb:Lj npr. no·(; nadruk viil op:::10rken, dat mevrouw Utoffels r1ict
voor lw.o.r plozier :>;o vaak in het bui tenland verblijft; zij vcrricht
daa:r. ~eer lJeJ.angrijl>: v.erk en vo:dic:lt in niet onbelanGrijke Bate
do taaL: van do heer Korthals. })c Voorzitter acht dit arcuuent van
de heer J)ukl;:er dan ooi: bop :.talrl onjuist. :Do fractie is intcccndeel
r:wvronn :JtoffelG ~wer d::.n::bcw.r, dat zij zich net deze buitenlandse
ve:rtcc;cnwool'di;-:;inc;on uil bc:lasten. J3ovendien \':us L:ovrom; Stoffels
bij do vor1-:lo;;in~~ van 1956 reeels lid dor Koner, torwijl aejuffrouw
ten llroe cke Hoekstra eerst tencevolge van de Kamorui tbreiding lid
in gcmordon.
D.:: heel" Dakl~er antvJoordt, dat hij niets ten nadele van
ncvrov;,,· Stof'îclr:;-van Hnn.fton hoeft nillcn ze:_3een, doch uitsluitend
nau.r voren heeft vïillo!1 brcncen, dat de Centrale Den liaac er
prijs op stelt, dat in r;roep II in de kop een vromïelijke candidaa1
wordt verneld, die in deze groep een e;root aantal stem.i'":l.en zal
treklwn.
r:uar uit de stom!:lin~ bij handopsteken niet met voldoende
duidelijkheid blijkt vwlko der beide candidaten de volstrekte
meerderheid der verc;aderin.:; verkr:l.j gt, v:ordt tot mondelinge stemmine
overcer,aan.
J3('\}H3.l ve .:::J.evrouw 0toffcls-vo..n Haaften en mejuffrouw
ten Droecke Hoekstra worden uit de verr.;adering nog als candidaten
voor deze plauts cenocmd de heren F. don Hartog te Hoogblokland
en I1r.L.R.J .ridder van H.a:ppurd te Gorinchem.
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Ui tgebro.cht worden fn totaal 653 stemmen. volgens
onJercto. ande verdeling:
440 atcnnen
raevrom'I G'toffclo··Vc..rl Haaften
uojui'from7 ten l3roccke Eoel::stra
186 otc:w:nen
24 at cni.:1e.n
:E'. don IIar·-tog
3 stemaen.
IIr.L.l~.J .r·i1U.cr van rtap:po.rd
J.'o volGtrekte rwcrderrwid bGdrc.agt 327, zodat de derde
plaats op cle li;jstcm, met ui tzonJeril'lG van groep III, zu.l worden
in;~eno;::.cn door neyrouw Lr ••T.ji.::>toffclo-van Has.fton; in groep III
\"lo:::•d·t de dorde plaats bo:~et door ue heer Drs.H.A.Korthals.
.
J)o vorr,n.de:cing gt;.at r;r•. a:r.ne neeoord net het vooratel van het
HoofdrJcntuur; de vierde plr.è.ata i':ordt derhalve in croe:p I i.nge-.
ll::JLcn door de heo:c Drn .II.A.l:orthuls, in groep III door
uovroun i..ir. J .L Stoffels-van E<-<.o.ften en in de groepen II en IV
door de heer F.den Hartog.
12- ~è2.t ~l 5 "
De vcrr:;ndcrin.g vorcn:tct zich voor deze plaats eveneens
met het voo1~stel VD.n het llooi'dbcntuur, zodat deze in de groepen
I en III vervuld zal v;orden door de hoor F. den IIo.rtog en in
de groepen II en IV d~or de heer J.G.rr.cornelisocn.

~:1::~
De heer Lr.Th.Bskke:r.('s Gravonho.ce) geeft in ovoruoc;ing deze
pla.o.ts, ui tslui tcnd üt {;roep II, te doen iru1cnen door de heer
J:r. ~~ .II. ~!oxopeuo. Do afdeling :Ucn Hc.ag verzoekt dit echter
uitsluitend te beschouwen als overnecing en dient geen voorstel
tot uijzic;ing in. De vertjo.dering volgt het advies van het
Hoofdbestuur en deze plauts zal dus, t1ot uitzondering van groep
I II, \"lorden ln~;enomen door de hoer H. Zegering Ho.dders. In
r;roep III v:ordt <le ze:.::de plaats bezet door de heer

_______

J .G.JI.Coruoli!:HJen.

_______
Plnnt::wn 7

. , . _ . . . _........

tot on met 13.

De vcrgaderinr~ kan zich verem.gen me·t het vooratel van het
1Ioof'd1)euiuur ou de~w plaatBen op alle lijsten door dezelfde
negen co..nûiU.aton -allen zittende Kanerleden- in dezelfde volgorde
te doen ver~llen.
Plao.to 14.
Eet Hoofdbestuur beveelt voor deze plaats aan l'rof.S.Korteweg
te Groningen.
De heer Dr.Il.C.Geerling (Rotterdatl) wil alvorens een
candidaat te noemen, allereerst een Oliraerking maken over de
ua.ndidé'.O.tstellin:; van de zi ttcnde leden van de 1'vreede Ka.ner.
S)r. doet dit zonder enit~e schroom, OLldat de ai'deling Hotterdam
geen enkel bezy;o.ar heeft tegen de o:nstandigheid, dat het Hoofdbestuur geneend heeft de zittende leden opnieuw candidaat te
stellen. 0)r. "lál hieraan toevoegen, d2.t het mède aan het voortreffelijke \ier};: vo.n de Ko.:.ler:fraëtie i3 te danl:en geweest, dat
de liberale codo.chte in hot afc;elopen jaar zozeer aan zer;{~ings
kracht hooft c,ey;onnGn. r.:en hee:!;'t zich echter in verscheidemo
kringel. van de afdeling Rotterdatl afGevraagd of niet het gevaar
draiet, dut v1ordt vervallen in een zeker automatisme, indien
zonder verdere toelichtin~; de zittende candida·tcn opnieuv1
candidaat ,·wrden gesteld.• Daarom wil de heer Geerling het Hoofdbestuur verzoeken zich te beraden over dé mogelijkheid om bij do
cu.ndiduatstclling van de zittende leden een advies uit te brengen.
Sl)r. is zich er zel:er van bËn-,rust, dnt hicrtlccle een bijzonder
delicate k\wstie wordt aangeroerd, doch meent, dat dit heu niet
mag verhinderen dit probleem te stellen. llij r-dl zich onthouden
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van suggesties, of een dergelijk advies achriftelijlt dan wel
monëi.eltnG aan de centrales dnn \<Cl aan de afdelin{;c.n moet worden
gericht en zich beperken to·t; het verzoele deze aangelegenheid in
ernsti:·;e ovorwor;inL~ te willen nomen.
\!at de bczott:tn,-; ven de 14c plaats op de candida.tcnlijst~m
betref'tf het is or:r. bekend, dat dc1 wonn van de fractie uitgaat
nc!.n.r con. special:U.;t O}) cconorlioch terrein. In afvdjkin;; van het
voox·steJ. vcm het Hoof<lbestuur stelt de afdeling Rotterda.m voor
Dr .J .Ale:r'cJ te :Un.:rcndrecht, in liberale l:ring geen onbekende.
De heer A1cr3 iH )5 jnar oud. Hij promoveerde in 1953 cum laude
aan cle 1~con('));ri.sche IIo:,;enchooi te Rottm::darn op een proefschrift
"Eet Vl':i_;j'.;illig filiuübedriji' 11 , \Jelk proefschrif"ii in de handel
r:crd gcl:ro.clrt en OJ) ru.ine sc:.1rL~ü Herd verkocht. \Jat de wetenscho.l"PcLi..jko act i vi tcj_ten van cle heer Alers be·troft, hij is
ncdcviC]~Jwr aan };(Hmm:::ioch ::>tatistische 11erichten, adviseur van.
de N oi:. o. en het l:otterdc.rr.d3Ch l1ieuwablad -beide bladen vragen
gore:;eld. zijn vioie op vele oconooiocho en financHno problem.en-;
voorts gccf·t de heer Alers op verzoek vo.n Prof. Verdoorn van de
Bcono::J.ischc IIogencllOol bij tijll en wijle colleges voo-:.· utudeilten,
die zich voor1eroidon op het doctoraal examen. Tenslo·!;te verwijst
apr. n~J-ar de bijclra:;e van de hand van de heer Alers in de onlansa
versohonon publicntic "Eni,r;e aspecten van het m0dcrne Liberalismen ..
\iat de politieke c,ctiviteiton. van de heer AlerL aangaat, in 1946
was hij ucde-opric:hter van de Liberalo Studentenvereni;Q',ing :B.otterd~
van 1947-1950 voo:rzi tter ve.n de ai' doling Rottardau van 'le ,T .. o.v .. n.,
van 19:ïl tot 1956 bootuurslid van de afdeling Rotterdmn.van de
V. V.D. Vanaf' 1954 :i.c hij lid van de Provinciale Staten van ZuidHollano. en als zodanie in het afgelopen jaar herkozen. In brede
lcrint; is men van oordeel, dat zijn werk in de Staten van bijzonder
goed r;ehalto is. I:en prijst zijn bezonken oordeel, dat hij
combineert net exaothe:l.d en nuchtel~e kijk op de ûaJelijkae omat andicheden.
De heer Aleril is in het dar;elijks leven medefirmant van de
groothandel in kx·uide:nierswnren Gebr.Alers, gevestigd te Rotterdam.,
wier terrein met uitzonderinc; van Den Haag en Leiden de gehele
provincie ~uid-Hollcnd beslaat. :Deze groothandel is ingeachf-tkel i
bij hot v.r.v.o., oen West··.Buropees orgaan, waarbij 18.000 \'le~n.
Europese kruidcn:i.ers ~~ijn :u.mr,esloten. Van deze orGanisatie is de
heer Alcrs hoof<lbestuurslid.., hetgeen in verband met de behandeling
der l~urou.::trktpro'Jlcm.en van crotc betekenis kan zijn. Voorts j_a hij
bestuurslid vart ;crochillentlc andere org~isatios uit zijn sector,
docent en e:-caminator arm verschillende vakopleidinGen en vicevoorzitter van de Ooö:9. Financiez•inc;a liij. tot Exploi"t;atie van
Kruidcniersbedrijvcu. Samenvattend moent de heer Gecrling de
heer Alers te lrunn.en schetsen. ale een opmerkelijke figuur, zowel
op \'1etenschn.:9pelijk en ,;,)Qli tiek als op raautschal'Pelijk terrein,
een candidaat, die cezien zijn leeftijd behoort tot de groep van
mensen, y;aC~.r jonG liberac,l Nederland behoefte aan heeft. Ook bij
<:lc jeu0cl bestaat grote belanc;ctellinc; voor het liberalisme; oen
canrlidaat alo de heer Alero zal zeker aantrekkinGslaacht op haar
ui tocfcn.cn. JJe wetens chappelij1:e k wa Utei ten vo.n Prof .Kortcv:eg
p,.cht S]1r. butten alle t·wijfel; hij IJeent echter, dat de heer
Korto\,'CG nie·t de politieke scholin~ en maatschappelijke ervaring
bezit, die de heer Alors eigen zijn.
DG heer LI.D.Gcheer (Heemstede) doot een hartstochtelijk beroep
op de vcrr;uderinG he-c.r sten uit te brcn13cn op de hGer
l.Ir. L.Il.J .ridder vo.n l~appc.rd, burr;cmoenter van Gorinchem, voor
de a.::m~·;e~lr;en eocn onbolcende. Hceds e.t1kcle malen is de aandacht
c;evruagJ. voor een r;oede plaato voor de heer Van H.o.ppo.rcl. Th2"1S
is sprekers drinc;end verzoek de b.eer van r~appard op een verkiesbare
J,llnats te stell<m, en dit v~rzoek ó.oet hij uict zonder :r.eden. D e
laatste jaren is roofbouw gepleegd op het terrein van leidin0 en

-6volksverteeenvmordiging. ·Hiervan plukt m.e.n vandaag of morgen de
wrange, of liever in het geheel geen vruchten. Teruglopende
gozontlb.eid kan ons nenson doen ontvallen, dU.."Il is er geen voldoende
"lfachBchub". Bovendien is de l'.v.d.A. onze grootste tegenstander
in de~;;e otrijd en na de verkiezingen in de Km1er. Dan moeten er
menaan t.n onze fractie zijn, die de P.v.d.A. aandurven en aankunnen,
In l.:r. vr:.n nappard vin(lt clc fr::wtte iC11lO..nd, die l;:r·.achten3 Olilli t:pui;tolijke l::emli.s de rode brooders net feiten te lijf' kan· gaan.
Hij is oen :per:Joonlijl.:hc:Ld., die juist thans, nu er gestreden zal
noetG.il V/ordcnv in de Ko.•·;.cr thuiu hoort. lJoor deze candidatuur
ZfÜ do hoc:;:· Kortcv10g r:woten opnchui veno J)i t acht spr. geen bezwaar,
eerden: ~Juint, \ïo.nt deze cand.icl.2.at is eon onbekende en vrerd bij de
Lro.rxn·vorldozinr:~on vnn 3 en 7 j[·.ar ,'jeledcn door cecn enkele rûdeling
cc~wo::1(i. 1'hc.ns, nu de dcne>cratie bij de voorbereidinc; vrijwel
zoek :i.fJ, brer:: r;t het :rooi'cibr:~stnur de heer Kortcmet; ineens op een
almo1uut verld.c::;burc plao.ts. Dit raoe·i.; een ernatig af Ge vaardigde
toch v:el tot nadenken stermLen. :3"Pr. doet een beroe') on de sol.ida~citeit uor verc;aderinG. Onr.;otv.rljfeld uil men no[( anclere CU!ldidatel
voor deze p:U..:.Lt:3 nnur voren bron~:;on, do eh hij v:il dringend verzoeker
deze te loten rwJtcn voor de l5c en lf5c plaats. Dan zal de
heer VHn H~il)l)L1.rd een kano hebben; dool sar:1endrinr;en van vele
c~:mdidatcn voor één plaats heef·t niemand een kans. Nog1aaals wil
hij de arul\ïO!Ü[;en tracl:.tti6 opnokkcn eendrachtig hun stem te
geven aan de door hom naar voren c;ebrachte crmdidaat.
De heel' J:.lr. G. Loopstra (l'in::;terwolde) vraagt namens de
KoJ.:;erccntrCl; Gronin::;en de aando..cht voor de candidaat van. het
Hoofdbcntuw:, l)rof .:.:.; • Korteweg.
l):!'of .I:o~'~iievmt; ts in 1902 tr~ nottcl dam geboren; studeerde aan
do Economü.who IIoc;<:~school, aldD,ar. Ach-tereenvoleens was hi;j van
1923-1930 asni::.;ton"t V3Jl. l?rof. Sneller e,;:m het Hist .Ecvinsti tuut;
1931-1935 secretaria van de I:amor van Y..o ophandel te Tiel; 19351.945 \ïcrkzam:l op het depc.r·i;em.ent van Economische ~aken; 194-5-1947
adJ:dnistrcteur bij het Directoraat-Generaal voor J3u.itcnlandoe
Ecrmo:niocllo Detre1d'C:i.ngen; l)ocerJ.bcr 1945: opr;enomen in de Ned,~r
lf:')luse dolecutie bij de Voorbereidingacommissie Verenigde Naties;
Septenbcr 1946: lid vn.n de F.A.O., een voorbereidingsconmiasie
voor de \.'ereldconfercntie voor handel en werlcgelegenheid te Londen.
Luke Succeos en Gcnovc; 1947-1948: dj.recteur Inc.lustrie-ontvlikkeling
1948: Hoogloruur Hijl~suniveroi tei t te Gron:i.nr;en. Van de hand van
dG heer Lortewog verschenen vorochillcnde publicaties; hij ia
voorzitter van het Induotrioscho..p Oost-Groningen.
\i at de poli ticl~e o.cttvi te i ten van de heer Kortewee betre.ft,
hij io oen steunpiluur vnn do J.O.V.D.; houdt inleidingen voor
V.V.D.-ai'delinc;cn over liberale economie; is voorzitter van de
V. V.D.·-ad.viescomn.issie vool Oostelijk Groningen; hield o.a. in
de zm10r van 1956 een inleiding bij het bezoek van zeven leden der
v.v.n.-fro.ctie ao.n Oostelijk Groningen. In de persoon van de heer
Kortev:ec zul de Kamcr:f.'ra.cti<~ net oen uitmuntend econoom versterkt
worden, Yticus ucpo.rter.wntale ervnrin{!, en bekendheid mot de induatriële problemen v.:m het Ho::Jrden eveneenn van croot belanG
kunnen zijn. In het l;oorden heeft mm de indruk, dat de schijnwerpers maar al te veel op het Doltaplnn en de problc1:1en van de
rundstad IIollrmd zijn 13ericht, zodat het coed zou zijn, m:mr. . eer
hierin een tcecm:icht zou worden cebrc.cht door ieuand, die met de
oastuncli;;heden van het noorden en Oosten van ons la..nd door en door
bekend is.
De heer G.P.Blom(Rotterdanl) merkt op, dat de a.fdeling Rotterdru
Pro.f .Korte\:CG niet alo· een specifieke vertegem7oordiger van het
Hoorden en Oosten der.J lutl<ds beschouwt, doch als specialist op
economisch gebied. Op die grond heeft de a.fdeling Rotterdam de
heer Alers als ·tegenoundid~t naar voren gebraCht.
1

1

-7-·

De heer B.C.Alcra (Leeuwarden)betoogt, dat uit de randstad liollund reeds vcrschillende vcrteeenwoordigera en verteccnwoorJit;:::rtcrs op de cu.ndid.atenlijstcn voorlcomcn. De heer
Korteweg is ul8 econor:üsch specialist voor het cehele land
ceu zeer aanvu.·xrd.bare candidaat. Spr. VJil echter niet nalaten
begrip to vragen YQor de wel zeer zvmre OL'lstandi[,;lieden,
waaronder het Hoorden van het land moet werken; daarom acht
men h(;d; in het lTDordcn :node van groot belang, da·t iemand, die
deze achtergronden door en door kent, deel zal uitmaken van
de Tweede f:[!~H~rfractie. Dpr. vcrzoekt de verGadering bij het
ui tbrongcn van haar ntom hieraf'..n aandacht te schenken.
De heer :Or;;l.A. Eo.kker (Zaandan), als voorzittor va.n de
Onder-centrale Za['.n::>trool: het v;oord voerend, belicht zeer in
het kort het 1::.-...ro.l~ter van de Zaanstreek. liet is een overwegend
incluotrHJcl gvbieu, naar (_jrote, middel[;rote en kleine indus. triUn nu}lSt clkcto.r r,evcstigd zijn. Hationo.al en internationaal
hebben da:::e bedrijver. hun verte;;om:oordi;;in;;en, doch in de
~'l'ieede lCn.:1or der ;.;taten-Oenoraal zijn zij niet vcrtegenwoordigê
Een hooft dit uel {~cuerkt, doch hierin borunt, zolang nienand
bereid v1er<1 gevonuen zich voor het ICar:J.erlidmn.atschap candidaat
te stellen" Thans is hierin ver2.ndorinc; e;ekonen, dooruc,t de
hoer Gerbrand de Jong uit ifornerveer ziciJ. bereid heeft verklnnrd een ov..ndido.tuur voor de :L'rmcclo l:D.mer te aanvaarden.
Helaas börcj.kte dl t bericht de Ondercentrale te laat om het
nog tijdig te kunnen doorc;even naar de vergadering van
Centrale-Voorzitters te Amsterdam. ï/as dit geochied, dal_. zou
de heer de Jong misschien wel op een vcrkiesbare plaats zijn
gesteld. Daar echter de door het Hoofdbestuur voorgeleede
canuidutenlijston slechts concept-lijoten zijn, heeft de
Zaunotreek gemeend deze candidaat toch voor deze :plaats naar
voren te nwoten brengen, omdat het toch niet onredelijk geacht r.:1oet wordent dat het derde industriegebied van l~ederland
in (c Tweede Kaner vertegenwoordigd zou zijn. Temeer ook,
omdat men de heer Berkhouwer toch ueer mag zien als een
vertee;enwoordiger van het agrarische deel van Noord-Holland.
De heer Gerbrand de Jong is 41 jaar oud, heeft economie
gestudeerd, wellee studie moest worden onderbroken doordat hij
tijdens de bezettinG weigerde de loyaliteitsverklaring te
ondertelcenen; tijdens zi~in onderduikperiode was hij werkzaam
aan het de:partenent van LandbOU\l, Visserij en VoedselvoorzieniJl
en bereikte hier de functie van directeur van de Rijleskeukens
te Utrecht (tot 1945); van 1945 - 1947 Hoofd prijscontrble
IK-md bouw on Voedsel voorziening en di verse bedrijven van het
l'.Iinisterie van Economische Zaken; 1948 secretaris Coprafonda
te I3atavia; 1949-1954 liooi'cl. afd. Ind.financiën van de Indones:i.:.:chc Herstelbn.n.k; 1954-heden: directeur van een cartolmageen papiervm.renfab:rie k, een middelgroot bedrijf. Voorts lid
van het l~estuur van de Polder ·,iestzaa.n, lid van het bestuur
van de afdelinr~ Zaanstreek van de LiiJ. voor Handel en Ui jverheid; crmdido.o.t van de V. V.:). voor de gemeenteraadsverkiezingen
te \lo:rnorveer; plvv. hoofubestuurslid van het Vcrbondvan
Hed. lierkgevers. :Oe heer de Jong kent door zijn veelzijdige
loopbaan dus zowel de inuustriële als de a!!lb'Gelijke sfeer,
terwijl r.. ij ook vele conto.cten net ue tliddenstand heeft. Tot
slot kan de heer Bakker opmerken, dat hom uit de vele gesprekken, die hij dezer dagen net verschillende Zaanse industriiHen hoeft gehad, is gebleken, dat :z;i:\ de candidatuur van
de heer de Jon[; van ganser harte steunen., ondat zij het van.
groot belanG achten, ·dat een Zaans j_ndustriëel liu van de
Tweede ICa.r::er is. De heer de Jong beschouwt deze deelna."'.le aan
het Landsbestuur als zijn ideaal en zal zich hieraan geheel
kunnen wijden. Op grond hiervan en gezien de positie van de
Zaanstreek verz.)ekt de heer Bakker de vorgaderin~ haar stem
voor de 14 e plaats op de heer Gerbrand de Jong te willen
uitbrengen.
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Overeegaan wordt allereerat tot stenming bj.j handopateken
over de 4 C['r~didaten: :or.J .J..lers, Gerbrand de Jong,
Prof .s. l:or"Ler:ee tm Lr. L.n.t~.l'iclclor van Happard. \'/aar dit
niet tot rc~mltaut luidt volgt mondelint:e stenming.
Ui tgebro.cl1t worden iu totaal 657 stemmen, waarvan op
186
Dr .J .i;.lOJ.'S
Gorbro.nJ. de J·ong
10
11 rof .i.J.Kortcwcg
415
I;ir.L.L.J .ridder von l-lal1pard
4-6
De volstrekte nwerde:"he:Ld bodraagt 329, zodat
Prof obo 1-:.ortc\iCG de 14e pluatn op alle lijsten zal bezetten.
Hierna achorst de Voorzitter do vcr0adering tot 2 uur
0:::1 de Ditn\iO!&Î{c;cn in de f:t:lel~Gllheid. te stellen de lunch te
gobnüLen.
Nadat de Voorzitter om 2 uur da vergadering heeft her.opend,
geeft hij ecrct het v:oorcl ar.n d.e penningmeester der Partij,
de heer ~.J.vun den Berch.
In de ochteudveroHJerj_nc -aldus de heer van den Berr,hheb ik ho1~en spreken over nlu.pelo~~e nachten Va."l a.s. KanerCP...ndirlaten. n~· l:an U de versei,:c:rin;-; goven, dat zij niet do
enigen zijn, die daarau.n lij den. ~:>in<ls korte tijd kent ook Uw
penaingncestcr slapeloze r.ach-t.en over û.e komende vcrkiczingecnm~:Jagne. Onze te:~o nst0.ndcrs bes chikl~en over grote bedracen om
hiervoor te l;:unncn ui tc;cven. Ook beschil;::kcn zij over radio- en
televisiezendtijd o~rt hun prop~:,ganda krachc bij te zetten, terwijl
do V. V a:U. ~lo chts om de vuortien daL:cn tien minuten in de ethel..
is om deze aanvallen te weerst[>..an.
Om een l.:rachtiGe te[;onuctie te kulmen ontvlikkelen is GELD
nodig. Deze verlciczinc;sactie komt voor Uw penningneester zeer
onc;elc~en. Om~e bo.nkrel:ening vertoont een nadeli~ saldo, de
contributic-a.i\1rachten der afdelingen zijn nog niet binnm:, er
wachten ons ochter zeer r;rote ui tg"J.ven.
.
Heedn ï:crd in ons po.rtij-orc;<::~an fH3n oproep gedaan tot onderoteuninr.; VL:.n de partijkas. In aannluj.ting hierop zou ik de aanwczic;o afdelinr;en willen vra,:;en een dringend beroep op hun leden
to doen tot het storten van een eenrnaliga bijdrage ad f. 5,-per lid ten gunste van de verkiezingsactie van het Hoofdbestuur.
Churchill heeft bij hot begin van de tweede wereldoorlog
c;ezec;d: 11 Give uo the tools and we v:ill do the job". \ielnu, zo
is het ook mot Uw pennincraeester c;estcld: Verschaf hem geld en
hij zorgt voor Uw verkiezingsactio.
HOQ'.lCals, ik doe een krachtir; beroep op alle afdelingen der
partij hun leden te willen opweleken tot het storten van deze
bijdrase voor één keer ad f. 5,--.
De Voorzitter ondersteunt gaarne het verzoek van do penning-.
meester en Sl)rech.'"t de hoop uit, dat vele afdelingen r,evole; zullen
geven aan de o:,Jroe:p tot het storten van de voorgestelde bijdrage
voor één keer.
Overgnande tot de candidatuur voor nlaats 15 licht de
Voorzitter toe, dat overeenkanstig de wens va.n de' Tweede Kamerfractie om mm de zittende KanerlGdcn een SJ)ecia.list op militair
r;ebied toe te voegen, door het Jioofdbestuur voor deze plaats is
voorgesteld I:t .Kol. H.I.I.Dijkmnn.
De hoer Ir.J .l!,.I:,ock (Zeist) J:::teent, dat voor deze plaats
beter een luchtmachtspecialist naar voren zou kunnen worden gebracht en wil daartoe d~ aandacht der vergadering vragen voor de
heer J. ötaal, Lt.Kolonel vlieger-waarn~ner, oud 44 jaar en
sedert 1952, uet onderbrel:ing .. WE' nens HAVO-v:erkzaa.mheden, lid
van da afdeling Zeist. In' de oorlog venderf de heer staal als
gevechtsvlieger, wegens het tot zinken brengen van acht Japanse
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schepen, het vlier;erskruis .. V66r de aouvcreiniteitsoverdraóht
v1aa hij bc.rü8comuandant van Iliak. In lTederland had hij een

belv.n.crijk .::andeel tn de o;1bou·.v en v1erving van het korps
luchtiiD.chtd.icnr:t. Hi:t het volc.,en van de ~ngelae luchtmachtstafsohool nerd de heer ~:;taal :l.n 8en HAVO-functie bolast ro.et
het ontY:crl)en en ui tvocren van plannen op hot gebied van drJ
a:too:::wo:rloi,~voerine:. \.'ec;ens zljn visie en zijn succesvolle
intcrnationrüo · v;cx·k wcx·d hij uancowczcn als hoofd plannen- en
oorloi;;8vooriJ8:rcidinr;c:.:n bij 11 0;)C:f.'atiöt1 11 op de Luchtno.chtsta:f.
Jl:1dorn:Loerin:: von bet luchtvcrdedi;;in;;sstolsel en de invoer
Vtül c;clcide \;:al)Onen bolioo:cdon tot zijn voornaamsta
project;en,
Lt.Kol. ~1tmü r~::1u.kt thcna û.cel uit v.::tn J.e Gezar::cnlijke Stat' van
hot Co~·litó Vc:r<::ni;~cie Chefs van St8.ven. De heer :Jtaal r~u.:;
bcochot:\:d ~-:ol'uen als een y;).n om~c modern en interno.tiono.al
donl:rmdo o.ctieve uilj.tc:Lrm en ntan.t beleend o:.n zijn vooruitziende
blik en i~ijr:. or:;anj_sat:Lotnlcnt, Hij beschikt voorta over l~e1i
vlotte })üi1 en een ~tu.;ï_zionlij:~ redenan::'Stü.lent. :Oe hoor Pock wil
deze c:::ndidc.at tcry{;tor1:crte in de bclc.nGntcllin;:; der vcrc;aèlering
armbevolen en r,eeft voor een ver·dore toellchtin13 ho·t woord aan
Generaal Brou~or van de afdelinG Soest.
JJe heer J ,].:;.:Grouy;cr, brig.generaal b.d. (Uoeat) zet uiteen.
d.<:<:t, e;cdr1ongeu door de om.stanûir)wde:n, th.::ms in de korte tijd
tut>Geu l~abinetscrLüs en \tcr};::iezinc;en een e;root aantal be::.üi:Jo:l.nG;on uoetcn \lorden c•momen. :Uclütl[~rijkc beslil:winc;en, die de
tookoBut en het o.o.nzien van on:c,c ~oo.r·tij voor de eerstvolg<>r.de
jaren zullen bepalen. :Jpro vertolkt de bewondering van de
ufdolineon i:;ciot en ::3ocst voor het Hoofdbestuur, dat ondan~:s de
hooo3pr:.nninc; kans zag· om binnon kor·~e tijd n~t de co.nJidatc:nlijstcn to komen. jJuaruit blijkt Je beslui-Gvao.rdigheid VLi.!~ het
Hoofdbestuur. Het liet ln de bedoeling -aldus a:pra- een actief
nilitair canüide.at te stellen voor een verkiesbare plaat:J. Een
candidaat voo1· een a.icr plaatsen werd voorgesteld door het
Hoofdbestuur, tuen uit geen van de e,fdelin,::;ou een actieve
L'lili tui re c anJidu<lt naar voren k\:<:.rn, Kortelings bereil~te ons va.ll
do afdeling Zeist, wellee afdeling gebruik maakte ve.u haar recht
om in ueze vergat1crj.n~; nog tegen-cand.idaten te stellen, een
voorstel, <lat ko:ctwog hierop neer kv<a!iH waarom een landmachtmilitair voor deze plno:t;s en gocn lucht:oo.clrtulili tair? OoJl: wij
hebben deze vranc bezien en kort samengevat is onze menl.ng aldus'
a) er is r;een modern luchtma.chtvertogonwoordicer in de Tweede
Ks.mer; op de V. V.D. rust de .nationale taalt hierin te voorzien;
b) voor het algeraene defensiebeleid is do geest van een operationeel.luchtnacM;;Iun in de ·Kancl' gewenst;
.
c) de door de afdGling /',eist gestelde candidaat kan JOOn bovendien
"twee vJ:icc;en in één klap" noenen, n.l. defensiespecialist
met internutiono.le orvar·ing en luchtvaartdeslrunclige; hij kan
hierdoor b.v. ;::ede over de belan{;l'ijke staatsinvesteringen in
de K.L.• l:. oordelen;
d) het candicl:::o.tstollcn van een vliec;er kan een belengrijk
ntcm:cnvoordcel voor de V. V.}), boteleonen bij de aanstaande
verkiezingen, gezien de toonerKmde libero.le geest bij het
luchtnacht personeel.
\lij vindon deze argumenten juist, trio en cons·tru.ctief. In de
goede geest van gesond initiatief. Onze afdeling vond geen nadelen en aldus I!lenen vlij, dat deze candidaatstellinG een prinair
nationaal en partijbel&ng is. De afdelinr; ~oost stelt zich dan
ook r;eheel achter het door de afdeling Zeist geponeerde Yoorstel.
Perooonlijk ben H: ervan overtuigd, dat cle overste ütaal een
bijzonder coed defcnsie.expert en luchtr'.achtspccialist voor onze
Partij betekent. Ik realiseer r:dj echter, dat alvorens het vooratel van de ufdelinr; ~eist in ston.ming wordt gebracht, U nog
meer dient to worden ingelicht over de persoon der thans voorgestelde candidaat, weshalve ik het woord verzoek voor de
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kolonel J .c.::assinGh. die ale connandant van het korps luchtwachtdienst enkele jaren nauv1 met de overste Gtaal sarnonwerkte.
Kolonel J.C.3issingh deelt mede, dat de overste Staal eerst
en::i. .:;e j;:ren onder hem heeft c;ediencl; daarna viord hij na het
voleen v<:m een cl'.r.:::us ü1 J.;n::~nlana., ovcreeplaats-ti naar FontaineblecL~. 6i;jn cond.u:.Ltc in uitctelcen\l. 13ij zijn vertrek uit
Pontn.inel/Leuu ac}u~eef zijn hoot;l3>Ge chef over hen, dat het aanbuvo1ir1!"' ::::ou verdienon él.o hoe1• >Haal onr.ler de o.ando.cht van
~Jc-:dcr:u~11rL1e ·nol:i.tici te bren.''CU in verband. uet ho·t; ui tstekcnde
ncrk, dut lü.j vooJ: de l:AVO h;_:d. :wduun. Kolanol Sisuingh bench:rijf·G G.c pe:ruoon vnn de heer 0t:.-:o.l als dy.nf;!llij.sch en flink;
hij :;:.Jl'cc1:t r,cL~.!.:d~olijl~ en vlot, hot::;cen een groot voorde<;l
lwto::r;nt. In ~;;L~jn i'unc·~ie bij de luclltl"li.Whtot<û is hij met zeer
VGel rwnuon in ao.n:r~.l~:i.r:;[, gerteefJt; hij heeft begrip voor de
beln.l'l(:en vnn de bnrr~erl.1<"Lttschapptj, kont het per:Joneelsbeleid en
beD c:hi:t-:i. o7cr C.>J:·;;;.:_nüJc~tj_e;t[,'.J.cnt. ~lH'. I.:cent, ilat anüera uo.:nûià<üen n.;;_et 1Jotor 1mrmetL zijn d.c.n overate ::;taal en bovHelt ·hem
do.nron b:Lj d.c vcl·{:.u.U.orint:; nar;ü aan voor ûe J.~ plaato ·op de
cc.ndidc.:t:~r~J..i

jr.; ten.

:Je hecy· H.J .v~'n Fcc1r J!'. (Apeldoorn) wil no..·:wno de afcleling
Apclf!oorcl voo:c deze '>l<-8.to no.ar voren brengen Lt.Generaal
J oi~.COl~~i~c, oen c:-~ntüdo.;..:t; VC.n fo:r·:.:2.ctt, COD.E~lld[~::rt; VG.n het le
J,cr~erkor;:,r:, oud. 56 jaar·. De u:lûeliwr, is overtuir~d van de noodzaak,
dc:t in tle '~v:eode Km-..orfr·aot~o <lor l'nrti;j oen r;;.il:L iiair export
zi ttin,,; heeft. Cc:~:i.en hc:t ;;:·c:L t, d.o.t ~::~tule re f':r·acrties beschikken
over :.wcr J·•!Jo.::copl<.~atr~tr; nll:l.taire t.iUtoritei ten, heo:f't zij cencond te r2.eoc~.on. uit~3icn nnnr Let allerbeste 011 clit gebied. J,::et
alle :r'ec~;oc.:t voor: d.<:: rcoU.u voor dc::w plaato gcstelde candidaten
r.1e:ent de é:f(u.::lin~; A..;><!lû.oorn in het bola.nG van de 11:.,1.rtij de
voorl~cur te moeten goven aan de thans door haar gesteld.e cundidu.at.
JJt. (~ono:raG1 Couzy, lid vm1 de e.:(\.lelinG Apeldoorn, heeft
do volï:;cnue staat vu.n dienst: Kolonel Hoveub&l' 19!J-9t Directeur
Hogere l:~r:L;gsschool 1 .Tuli 1950, llrigad.e-ceneranl 1 Juni 1952,
Geüero.ul-_.c.joor Conmandent le DivJ.nie 1 Hovenoer 1952, GenoraalMajoor l;o;:llcio.nllnnt 4e Divioic l J?ob:cuari 1953, IJt.Generaal,··
Co:m.:!OJJ.dmî.t le J~ur;el·korp;:; 1 J:::muari l9~.îG,Tevens was de heer Couzy
resp. onll<n~voor;üttcr en voo1·::~i tter ou is hij thLms Ere-lid van
èi.o "{c).'<.mi,::.tnij Officieron Kon. :Lrc.néL-nr.. cht, onder-voorzitter Ver.
tot bcocfeninr:: van de Ll'ij~m:etenschap, onder-voorzitter Px·ot.
Inte:l'l;:cr~G.;lijk ~~huisfront, Lj_d Kerl~eraad DoopsGezinde geneent a,
Aï?Cldoorn. Hij con:w.ndecrde de 4e :Oivioio in de internationale
nanocuvreo \"'2.11 1953 en 1954. Voorts vor=::chencn publicaties van
d.jn h~nd in llo Llili taire ~ipectator en in het Ue·i;enschappelijk
Jaarbericht K:rijr;sv:etcnschap.
~)e aîclelins A;eldoorn meent Met de heer Couzy een Geer
all-round· cc_ndidD,nt OIJ nLLi tair ~e'.:>iecl naar voren te brenGen,
een r,ocd.o ter~cnhanr,er voor generaal Calneyer v:::.n de C .n. U.
\iannevr een cJ.o~o;elijl;;c ~u·tori teit als de (;Oucraal Oouzy zich
bereid vc::..·~;::le.~1rt een cn.nilidatunr voo:- de V. V .:D. te aanvaarden
en duG nctief \;orkzaa::l to zijn voor do V. V.})., dan zal dit niet
nalo.ten inJral~ te l.:L1ken op velo ho(~ere a::n.btenaron on on.::;etwijfeld
velen er toe b:renc,en zich als lid van de V.V.D. aan te melden.

De heer :.~r. s.A.l'Honor6 Hc.ber (Bilthoven) wijst erop, dat
d.e :;):1rtij nu do robmine lcrij,~t te bct:llen van de voorafc;aa.nde
jaren. :Jr is geen defer:.eiel)oli tie i: or:i.tvlikkeld, .nu li:orlt een

overhaaste ccn~licluats"~Jcllin.:.~ van r::.ilitaire c:c'-.ndidatcn. Spr. zou
viille;1 vo:)r.::;tellcn r.;ecn milltuir desh.wtdit;c candidaat te stellen,
doch de r.lili tu.ire Vl'C!c.g.:;tul:i:cn dool' eon and.er lid der fractie te
doen belw.nJelvn, w::~a!'bij ûa i'racrtie zich dan zou dienen te beraden over de in de toekomst te volgen militaire poLitiek.
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De heer N. van. den. nx·andhof" (J~de), tot 1952 beroepaof":f:!.cier, h8eft i.nl:l.chtingon inccwonncn omtrent de capaciteiten
van de horen Dijkuo.n. en :.>·t:.~!:ü. i ..l3 voorzitter van de afdeling
~~de is hen dü :·.eer :Dijl.:c1rm l1ckend ulo enigszins tluaerulan'c;. ·
Over ~üjn nili tt'-ü:·G ca;_1::J.citei ten z:i.jn do meningen zeer verdeeld.
3pr. zou de voorkeur· willen geven aan de overste i.:.ltaal voor
de>.w plaat:;;.
lJe Vool"Zi ttor l'l<Hm·t, dat de vergadering voor een moeilijl;:e
boslioo:Lng Gto.o.t. Eet verheugt her.t, dai; zij eveneens van oordeel
is, clat het r;ov:enBt üJ uc f:r:o.ctio mo'c een r:rlli tc.ir dos1::undige
·~e VC'l';:;tcrLen, ow·;o;:.oht of dit eca lu.nd~ach·t- dan nel eon
luchtr.mei•t:J:;;oc:lc:lint zal z:.i.ju. Hot zo.l echter iemand moet.en zijn,
die c::>:,l:h.t ent Üi 'J.d urJ r.:ili·~D.irc vro..a.~::;tui:~~en in de I:ruacr te
behu.nclclcn.. l~ot Iioui'dbestuur heeft de hoor :Jijl:r:um voor deze
canci:i.u~ltv.ln· voo:~ccdro.i.gon, o;;1da:t do hoor :Dijlm::m veel· belan::?:-:
::rtell:i.ng voo::t.' het \,erl>: der V.V.~J. toont; hij bezoekt rcgelril:J.tig
ue. j~:'D.I'Ve:.:·::aJorin:~on. ·',i<lld18Cl' do VoOJ'Zittcr de drie gostelde
cnnûi(W;tcn ochter op hun nili tnil·c u·i;u.r;..din;:ç beziet, I:J.cont hij,
dat: d.e Cd.ndi datuur vc.n do gonerao.l Couzy toch wol verre àe voorkeur vardient. JJo zo cam1iuo.:~t zal hot vertrm.:tvlen gc.ni eten van
do m:Ui t:;;.i:n:: r:.utori toi ton. Hot is zeer belo.n(;rijk voor d~ }?a:rtij,
nmm\30:r ierw.:1d vcm de stc.nding van opper-officier l:Ld van haar
Tweodc-: Ennerh·c..ctie ia. Het i8 ocÏ1ter zeer moeilijl: een keuze
te do3n tuoson de drie cundidaten.
·
Gtcnnrl.ll{', bij hrmdoputekcn leidt niet tot een reoul taat,
zodat L1onclelin~; zal \:Ol den gcote~u over de drie eestelde
oanJiüe. ton, do heren J .II.Com;y, H.IJ. Dijl;.:r:tc.n en J. ~taal.·
Uitecbracht \?orden 657 tr~emt'lon, waarva.n·op
de heer Couz~r
392
de hoer Dij~.::u2.n
5
de heer ;;>taal
260.
:Oe volat~·ckto ncc:rclcrheid bcdraar~t 329, zodat de 15o plaats
op de candidv.tcnlijston zal worden vervuld door Lt.-Generaal
J.H.Couzy te Apeldoorn.
Thans zullen <lo candidaten voor de plaatsen 16 tot en met
20, uclkc u.lu verkiesbare plaatsen wordon beschouwd, voor elke
groep .a..f~;;onderlijk 1ïtorden vastGesteld.
0

~~§.:.
Groo·o I.

---vcrgaderinG

De
kan zich verenigen met het voórst~l van het
Hoofdbentuur, zodat deze plaHta zal v;orden ingenomen door
ocvrouw G-. V. vrm :;)orneren-Downer te Amsterdam.
Groe·n II.
-~De heer ::r. Th.Bakl:er ( -s G::.·nvenho.ge) vestigt er de aandacht
op, dat do door het II::~ofdbcatu.ur cestelde co..ndidaat,
Prof .J. K;tt:il"'1ll, in de af de lint; Den Haag geen bekenc1.1.e1d geniet,
in lib cr-ao.l v )!'btmd ninner op de Yoorc;rond is getreden, en verder
ool: mot oYci" ])oli tiolw crvnring beschikt. Het is opr. da"l. ook
een raadsel, hoc het Hóofdbestuur ertoe is r;el;:onen, deze cmdido.nt op de lGc plo.nta te stellen. De ufdolinc; Don llaac ZJU
voo:..~ do~e
plac.ts willen e.o.nbcvelen de heer l:r. \i .J .Geertoema,
oud-burgcrwester vc.n \.'arffuu, GCmeenteraadnlid van Den Ho.ag,
oud ca. 40 j~.ar, bcl:end liber<U.:.l en thans in dienst van het
departement van Binnenlandse Zaken •
De heer I:r.L.l!'.Dint;er:mns(Gorinchen) stelt naricns de
afdeling Gori-nehen voor deze plaats te doen vcrvullen door de
heer !.Ir. L.Il.J .ridder van· I~aplmrd, VUll wie hen voel voortreffelijks bekend is. De heer van Rappard is een man van brede visie,

.
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in de Purtij eoell bekend. De vele tienduizenden, die hun stem
zullon uitbren ''On o·'l condiJaten ou do 16e tot en met de 20a
plaatn P moet cm·-- d.::'.ar- geen volkonon: onbokendon ann·trei'fen. :Gr
zi;jn lwl'tl.t;e uuwo,llon op om~o :eartij te verwachten, wij noeten
dn.arow cuaüi<l<.:,:~on. stcllüll, d.J.e U.ie aanvallen kunnen v1eerstaan,
die het 1:Lbo:ce;.l:Ln,le neter1 te verkopen. Deze kwaliteiten bezit
de he~r van. Ii~ Jl;a:cd"
De beer Lr.C.A.Crena de Iongh(Rotterdam) steunt namens de
afdelin~; I~otterd.an de canJ.idatuur v::>,;1 de heer Geertsema.. Hij is
ervan ov~;rtv.i[~d, dat J.c~~e voor de V. V .D.-bolanr;en op de bres
znl st;l...'ln en l~:eDnt, dat h:i.erin oen voortreffelijke candidaat is
gevond.en.
Oo}:: dG heer JJ:·.J.c.van Zoelen, nu."':lcns de afdeling Ju:rsterdam
oprclwnd, on do heer i;:::·.G.Loopstra. (Fin::-:~terwolda) .n.::;.;uens tle
Ccnt;r,~le Gronint;an., otcmnen dG candidatuur van de heer Geertsero.a..
!)e heer ; .• Iloo~r (:1.'-o~ü.::oop) n0ent de oanuida.tuur van de
heer vun L~~~l~)o.:r-u voer C:eze plaats bcsliot te moeten afwijzen.
Hij zou 1üu.atrJ 16 liever zien bezet doo:c• een der jongore liberale.
J)e voo:r.•zittor ü: van oordeel, dat deze co.nctidc.tuur een
zakelij1:13 i;oelj_ohtinc behoeft. liet Hoofdbeotuur heeft de heer
Kyt~'lell voo!'[~cd:ea~:en, omdat de fractie verGterl~ill'3 nodie; had
op Let ;;cbied van Let buitcnlanrls beleid en non meende in de
porf:'oon vw:1 de heer Ky.~:nell hiervoor een ulleszin:J bekwaau
dco1::undi;:;c te vc:r.l:ri~L:;on... Do heer Kyr>m1ell is bui tonc.;ewoo.n
hoo~;lc:t.·a~1r te EotterdrtE en 1n de J.:::L'ing van tot de V. V.D. behorende ho::lclcrax·ou stae.t hij zeer hooc; uo.nr;eschreven. Spr.
60loo:'r:'t de heer :Cd:::kcr c;acr·no, WEmneer hij ze~t, dat deze
candidcat in de H:.J.a:~se afd.clin,~ ,-,cinig bekend is. Er is in
de fractie echter u:i.ct alleen behoefte aan vers-terking op het
r;ebicd van de bui t:cnland:::e cconor.1ie, t"'ill.ar ook op onderwijugebiad,
zoèta.t <le voorzi ttcr zich 2.i'vraagt, of de afdeling :Den HaaD dan
nj_ot de heer vs.n è.cn J:~nè!.e naar voren ~ou. v:illen bronr;en, die,
nr;.o_r hem bokend is, in de afc:lelin:_3 zeer hoo~ staat aangeschreven.
Bij het stellen v::-:.n een c1.mûtdaat dient men zich toch zeker af
te vn).[':en, y;aaraan in de fractie behoefte bestao.t. De heer
GeertsüD.a is spr. bekend aln ee.119. zeer bekwaam, doch de fra.ctie
dient zo veelzijdiG mocelijk ta zijn samencesteld.
De heer Er. Th.Dnl::l::er licht nader toe, dat de heer
Geort:::e;::;.n hoofd is van do afdeling Algemene Zaken aan het
depnrtGLwnt van Binnenlandse Zaken en direct staat onder Staatssecrotaris Schr.wlzer, die de wens te kennen had 6Cgeven, dat
deze functie door een liberaal zou worden vervuld.
De Voorzitter VNt.ngt zich 8.i', of gezien de binnen de
fractie bestaande wensen, cle ce.ndidutuur van de heer Geertaema ·
voorl::cur verdient boven die vc.n de hoer Kynmell. Voorts zijn
bij het Hoofdbeetuur tal vatl. telec;rro:n-::.en binnenc~ekom.en, vmarin
gel) lei t r:ordt v::>or het stollen van een j o.nc;ero liberaal O!)
een der vorklc3bo.re :plao.tcen, Voor deze t')laato zou üan gedacht
ktmnen riOrelen ru:n de h0cr Dornr.1an. S1)r. zou. de vergaderin~ in
ovcrr:ecing ;d.llen cevcn voor het geval men de heer Kyn!:lell voor
de zo plnats ccen cenchi1;:te cr:md.idnat ncht, de?.e te doen innemen
door een der laccr op de lij;::;t c;eplautste candidaten.
De heer if. Kobus (Utrcc:1t) io het opcevallen, dat het
Hoofdbeotuur V<$iniG aanducht l::..ceft besteed aan vcrstorkin;: van
het vrou•.;elijk clcnent in de fractie. De vrou11elijkc leden
kunnen, naar is 60blek,!n, heus hun woord in de Kamer viel doen.
In c;roep I ota.at op deze plaats oen vrcuv1elijl:c candidaat. Spr.
stelt voor,dc- 16e plaats in groep II cvenecno door oen vrouw
te cloon innemen.
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l1ev:r.ouw A.Fortan:l.er-do \'.'i t ( Overvcen) is eveneens van
oordeel, dut er te Heinig vrouwelijke candidaten op de lijsten
voorko~.wn, hetgeen zij beneden de wanrdieheid van de Partij acht.
Vroum~lj_jl~o Kunerlcden toch beschikken over zekere kwali tciten,
vmc.rdoor zij bn:K:aldo fc"cGtten van het politieke loven c;oed
kunnen bc!,_cor::.4en. Ook zij zou willen voor~Jtcl.lcn deze plaats
te uoen inne::en door een vromielijl:e candidaat. Zij Vlil hiervoor
~~.anbcvclen twv:::·ouw Ir .i.. • I:uipcn:·-ï:)tl.uyk te not·terdam, door welke
canû:Ldatu'.u· ool: in een lec;:1tc in d.e fractie zal v:orden voorzien.
r:ovrouw Ltü:oc:r.· is bour,ku.nci.ir; ingenieur,. lid van de goaeenteruad
v<:>.n l>~·t tere.:.;.:-::;, \u.wr zij rcetlu jc.renlanc; cle woningbouv;probleuen
bchanclelt; hiorJ.cior behee:r·ot zij een r:obied, dat in de fractie
vorstcrl:in:-; behoeft. Tcve~23 bcschil:t zij over een all-round
:politio!:e bclLn(;;;tollirl;;. J ·c"cvrouw J:"ortanier kan haar voor deze
l)lnatG de"n ool: i'w.:cw. aanbevelen.
D9 heer ~)r.n.C.Gccr:!.in,r; (J-:otterdam) is de vori~;c spreekster
harteliji;:. <J;.::.nl:b::tar voor hr·. ax- vleid:)Qi "ten gunste van de candidatuu
van novrouY/ ·Lui)er-8truyk, die hij w .... -:ns de ai'deling Hotterdam
voor do 17e pln.at:J in dou: groep hnd Viillen voordragen. Hij is
van ncnin:::, d.o.t r;~mncer teveoJ. c:mdido.ten voor 6én plaata worden
voorc:estcld, dit. de kanoen voor eon bepaalde candidaat verkleint.
In verband hicr~,,edc zou hij v:illen vo0r3tellen raovrouv• Kuiper
niet voor pltw. ts 16, doch voor pls.a:ts
in (;roep II candidaat
te stollen.
:De heer H .LI.J. Dubbeldarl(Vlaarr1in::;en) zal enkele woorden
\'tijden uan ûc cc.ndidatuur van do heor G. Dorsman. Bij de laatstechout1on verl:iezin[;en is C:Gbloken, dat zeer veel jongeren hun
vortrouvwn no.n de V. V.J). hebben r.;escllonken. Doc.:h niet alleen
in dit grot(; electorale succcu kout dit vertrouwen van de Nederlandse ;jeugd in de liberalo beginselen tot uiting. Er :!.s werkclijk een Grote ~encicdhcid om zich ook te verdiepen in het
libcralü.nw .L:en wel zeer duidelijk teken hicrvo..n is dan ook de
enor.<:.e crot:d V'-~tl de liberale jougeren oreanisatie, die haar
ledental ü1 het c.fgeJ.open jaar L'lct 52;~ zaG stijc;en, eon stijging,
die nog steeds in dezelfde mate ll:oortzet. Het ia dan ook de
plicht der vergadcr·ing, nu uit alles blijkt, dat wij de jeugd
mee hebben, ook een kans te ceven aan een capabele jongere
candidaat, die uit <ie kring der J.o.v.:o. is voor"tGekonen. Er
stc. a.n inderû.8.W.l joneeren op de lijsten, J::l.aar het zijn niet allen
jongeren, die actief in de J .o. V.~). werkzaam. zijn geweest. Zulle
een can<.lido..at is \ïel de heer G. Dorsman., die spr. van zeer nabij
kont als lid van het Hoofdbestuur vun de J.O.V.D. en als gemeenteraadslid van Vl<.mrdirigon, in welk college hij reeds drie jaren
zitting heeft. ln die tijd heeft de heer Dorsman zich 011twikkeld
tot een vooraansta[md vertegenwoordiger der liberale idee~n met
\'d.ens oordcol non ook in de andere purtijen terdege rekening houdt
Hij is een dynmaische en beginsol vaste .figuur, aa.n wiens organisatoriscmr ini -4;ic.ticve.n de r;roei vo.n clo J .o. V.D. mede in niet
gcrill[~e nnto ia te danken. Ook in het bedrijfsleven neemt deze
candidaat reeds een belnn,r;rijke plaats in. Bij de fabriek voor
Chemische :ï.'roducten is hij belast ne·t de plannin:.t, en de organisati1
van de productie. Uit dit alles blijkt naar het ocrdeel van de
heer D"..tbbeldDJ:I overduidelijk, dat non rtiet bevreesd behoeft te
zijn over de ca:naciteiten van deze candidaat, die in de wereld
der jongeren een mar-kante plaats inneemt. Het is daarom, dat spr.
de verguderinr; met klem.wil verzoeken haar stem op de heer Dorsman
uit te brengen.

rr

De heer Dr.J.H.van à.en IIouten(Wassenaar) bepleit voor deze
plaats de candidatuur van de heer Geertsema.
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Uit tJton:::ini~ bij t.:J.ndo:>ntd·-:en blijkt zonder eni::;o twj.jfel,
dc.t t.1e vc:.r;;i:dorin:>, do voorLuur c.cci't c..rtn ::r.~J.,J.Geortoa;:;;.a. te
• u Cnw<.)u:.u.,:.c • zoJ.a.t deze de lGe plw:::ta in groep II zo.l inno2..1ell.
Groo'1 J:G.

--~~

. · :c vcr,:',nJcrin.~ k~m
Ho:>.f(::;;~~:Jtuu:r. :~·~Hia·t do l

zich vcrenigen mot het voo:rotel van het

,,; o ple.rrt ;J ;i.n c:roo) III zul \;=orden int;enomm iiO:::>rdeheeri/r.B.P.vun lier Veen te .Loeui·:~u:·den.
iL:r-!1.;?~2-11·

:;1<1 !oor G•. :.n.v~\U Jleelwu (Centro.J.e !Ij dc.lelburg) r:1eent, dat
do r;t:<:octcJ.ij::t.J 1nJ·:n:;;m n.iot in b;t ;:ed.r<..:nG ::::or~cn rrü:en door
èl.ü ·Lo:.mr,· :u~ .. u l;cá~)·;i'to vu1 de f.r:.,ctio ur;.n ::ncci;.~lioton. :Cui ten
f~t.)"'G .. _';~).t~-~.)1~::.~1 i~~ ~1~~:.:.r l)., V •

~~C01.:t\'18-~-llu.=~c.t:iGel~G.t1, \i.:..:;_~J:.·V~-~1 \~H;lcotlS

,;.c. t oo:;: ui-t tGt ::cdc:clc.t1ü bdwor·t; .. û,J:r. ;;ou v.oor
do::;o ·,ü'.;z:tn eon :.o omïcl C<,l'H1ii:!.<:r~t \:i llu u voo2.·:;to llon, n.l.
\·,:):r·Jt

vt~l·r.:.::ton,

r·::.J.r·ti~j

de ....;...} .. ;_.L~-~fJI't:.~f'·:d
~~r... l t<t:L;.}~·.C!1 tu

y;vrdcrl

"\tc:.::~to;:c.t;. •

do

~~eer

~~u

.t

ir~(:ullnt::-.. /.~,

~~1.jn~

. _, Îr. \:ll

C:.1o

OG~'l

oiOI't:c;Ái

vool~

d.a

!:j.~j ttl"~ lid dor l~u.:·1ur ~;al
.ill.ii{;.t:.~~~..t z;lot l~lD::.l ill de ba-

\·n·.:rü.l·:::or

.J{::~c

C·

t~e:c vurt~n-:.~(n•in;~

.:":u.lhuvo1on.
:Je Voor:c:i t't;or c::::ont de l1eto!~:l:l.o van do hce:t' K:"->J.::::.erao..:1. ten
volle. r:ct Loo::>.lbC~ït~1t.n: L·0f)ft; (;ü::uond. op do 1t;j:Jt0n ouriJt (Jûll
curdidr~nt ui·t ,;o ;•rovüwi.o Ut:recht on. i.Ü!D,r·nu oen uit .::oel!l.tlü te
Doeten vool·;:,;tcll,m.
:)c beer J .l~.:'rcd:t"ikze (/lrnr;.on) io vun o:.>:t'<leol, dat do :.'a.rtij
moet ui t~icn n~•.e.r cr:n.•Udc.tcu, û:i.e ~~i.j o:p Gl'O!ld v.c:.n hun on;w.ci tei ter.
voor l':ot }fJcc:::li·Y::}.~:tDc!·!~~;) r.cnc!.il~t ncllt. ·Jo hoor· :.;.·,,illin·:o Crat<:l::l
te~ '..L:per:velcl hcc:.t't in Jo .:·r~.;r".,ij ;;ctoon(i ovor ~.'lüer kro:lchtii'.C
oro:r:i:Ju.to:dt~nlw e:L::;:.n;;ch..::L)Pcn te bouchH:kcn. Hij heeft voo:r·ts
r:.lo Hû ve.n do J:r·ovinciclo ,_,tt;tcn ~;oer bolc..t1{,;l'ijl: woz•lt: vcrricht
op hot c,o1)icd van tio \.c;.tcrstnut:~Y.'e:!'li:Cn. û 1)r. ~-il deze cnntlid.a:.lt
VD.!'l he;.rte V•>or \loze pl•~ut3 c.nubwvnlcn.
Jo hoer J.F.:.;iovcrs(Hon::olo) bt~voclt c.w..n de hoer Ir.J.:Bo.as
te ~:ut;;hcn, in l:ct noo:cdcn en oootcn vt::.n ono land en in het
'bijzonJcn.~ :l.n do Jj.O.J:olJ.or ~~oer t;oed bekend.
:Do Vool :1'H;tm.~ t:n tn:Jordt, dat voor deze plaJ..lto niet over
c:-..ndidr;.ten uit CelOerlc.nct Viol:·üt ro:J]îi~oken, ouuut· deze lager
op do lijDton rcedG oen ::;lc.n.ts hebbon verl~ror~on.
Iloaloten v;ol'llt to otc~'l!TI<Hl over do . cnmdide..ten
lt:.'.t<t:ot(lllin..:

4

L:x· ~:.J.i.)Cllui te~.~.).·~ul'

en C .1... :-:c..r:E·.c::rt~t1d.

.

Ui t,·ohracht \,orden in totc.al G2C aton":lon. vn:tarvr-.n op· \!a
hoor ~lchui to::Jcl-;:er 329 or1 op de heer· f:c. r.t.:J.oro.o.il 299, zodat de
lGc ;:t:lü.ut:cl in Droei.J IV. zal wordon vel"VUld door r.:r.n.schuitemakar

te Utrecht.

~.2....1~

:Jo vorrndorine rrnat nocoord r~mt het voorotol van het lloof'dbeatuur, ~o(int dc;;e lllt,ntn zul wordon vervuld Joor do hoer
J.C. Corvor to ï:oo:~:ntedo.
t:roo•, I!.
---·~
:,;a vcr~ndcrin:; booluit, in e.f'v:ijl::in;:; van hc·t vooratel vr.n
het Hoo:7\ibo3tuur, ua 17o :)lü.~iti:l in d.e;w rp·oop te doen innor:en
dool· tWVl'OU\1 lr.A.l:uiper-~>truyi: te Hottorû.:u-1, zot~lo door 4e
hoer Ccorlillci n:mena de ~ll'doling 1:otterJ.t1.W werd bepleit.

··-
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Groep III.
De heer llr.Th.Ilakker ( 's Gravenb.ace) heeft bezwaar tegen
de cundidac.t vat1 het IIoofdtcstuur, de heer Llr.J .A.Heemotrn te
:.Vovcmtcr. Hot is hcr:1 bc;J:cnd, dat bij het saaen:::;tellen der
lijston nau.:c rcGiorwle s)rei.<l1n(; nordt t;cotreefd, doch der.wndD.nko zou hi;j c1c!]c plaa·co \lillen doen innerJ.en door :Or.J .n.v.d •.End'
·t;e 'fJ Gr:..1.vcmhc.go, omdat hiEn·~"cdc een ondorwijodcoL"Un<.lige e,an
de fractie ~ordt toegevoecd.
Do hee:c J.F.fiiovers (Hengelo) beveelt voor deze plaats
wederom gun. de heer Ir.J .IlaL.n te Zutphen, een eerste klas en
all-x'oun.J a,n;J:'arH3r, jJmand d:l.e dn n.(~ro.rischc probleiJen door en
door- kent. ld.j is ove:cttügd, dat de hoer naao het ~~a ,crlitinaateclw.p op ui'tutckend.e rii;jze zrü vervullen, als wein..tgen voor hem;
d.r; uitb;~e:iüinc; ücr a,·~_rc;rtfJd1o sector van de fractin zal bij
hem in goede handen ~üjn.
::)e heer J3. Krijt (.D:Lcpcnvccn) zou deze plaats liever zien
inganoTJen door de hco:r Ecer..mtra óm door de hoer :.eaas, omdr;.t
bij do eer;.:>tc <'e belancen van de kleine boeren jn goede hs.ndcn
zullen zijn.
De heer :Ors .A.P. de IInan (z,;ollc) gee:f'li eveneens a.an de
canclidatuul' van de heer IIecnntra de voorkeur lloven die van de
heer Ba<w.
i)c heer G.J.v.d.Noortln.a(Z\iolle) deelt namens de Centrale
Zwolle mede, c1.at bij rwt :tndicncn der voorsid.lcn nog niet zeker
wac, O.o.t de heer Ba~s een c~mdiûo.tuur voor het KalJ.lcrlidmaatschap
zou l::u.nncn ccnvuurden; cUt \·.rc1.s a.fhankelijl::: van de toestcnr:ll.ng
vau :.-ü~jn di:r-ectj.c. De Centrale ZvlOllc l)csloot' toen de heel~
lieeust:r:>o. voor deze plu.uts voor ·te stellen, net het voorbehoud,
do.t de hoer IIeenstra de plaatu aan do heer l3ao.s zou ufr:~taan,
wanneer deze de bedoelde tooGtelm:i.nr; 7-0U verkrijgen. In dat
geVéÜ zou de hoer IIce:.::LGtra .dun cundido.at worden gesteld voor
plaats 22 in de plnc.ts vr;n de heer Y. van der 'iial. Spr. kan de
voreedering J.ledoclelcn, dat zojui~>t telefoniooh bericht ve.u de
hoer IIeomutra v:erd ontvengen, dut hij er volli:ooen mee neeoord
gaat zijn plo.ats af te staan ann. de heer l3aas, zodat deze de
17e plau.t::: j_n groep III kan bezetten. De vergaderinG gaat
hiermede accoord.
Groen IV.
De ver~adering neent gaarne het voorstel van het lloofdbestum:
over, zodat op de 17e pla.ato in deze groep zal worden gesteld
de heer C.Jt.Kammeraad te I.Iiddelburg.

- ..

-

J'JE.2:;t s_:);.G•
QrR.c.2..J..!..
De heer Dra .A.Eekker ( Zaanda.:~l) wijst de vergadering nogmaals
op het ontbreken van co.nd.idaten uit de Zaanstreek en beveelt
opnieU\7 de heer Gerbrund de Jong te \:ormerveer in de belangstellinc der amwwzicen aan.
De heer '.!. Franck(I3erGen) maakt melding van ernstige
principiUle bezwaren, die in de afdeling Bergen teeen de vooreestelde candidaat, de hoer :J.Brecbaart te Zijye, bestaan. Ter
voorkornin.;j YGn niGvero·co.nd wil spr. uitdrukleelijk c·tcllan, dat
do bc~marcn dor o.fdclin.:; zich uitsluitend richten tegen de heer
Dirk })re ebaar-t, bur;;e:ru.ccstor van L;ijpe, en niet tegen de in ·
purtijkrin:.:;en zo eoed bt,:!ï:rmde en r,eachte oecretaris van de
Centrale ::Jen Helder, de heer Siuon JJreebaart te Iliddenmeer. Deze
beZ\ïaren zijn. van tweeërlei aard. nat deel der beZ\'ïaren, dat
van enir,azins delicate aard is, ·werd ter l:cnnis f3ebracht van
de algemeen secretaria der Partij; spr.acht deze vergadering
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niet de juiste plaats om hier·op nader in te gaan, maar refereert
zich wat dit betreft aan het inzicht en oordeel van. het
Hoofdbestuur. Het tweede en ru.et uirh..ier belangrijke bezwaar
der nfdclin~ richt zich tecen do volulugen onbekendheid van.
àez:c cu.tüid::u:~t in pr.:rtijkrin;,;cn. :Je heor Ereebaart heeft ,
voorzover apr. be~end, nooit tevoren, ook niet in een der
lnr;crc regionen van ûc llGrtij, :'!nicclei functie bekleed noch
heeft hij o::) ~mdeHJ ·wijze blijk :;o~~cvon actief do_el te ner:1en
ean bet polj.t:Lekc leven in hot algeneen of aan de bevordering
der V. V .:u. bclan;-;en ~Ln het bi;izond:n·. Het bevreemdt de afdeling
dor!w.lve ten ~.:;ocr;:;tc dozr=o poli tiel: volkoraan onbekende cs.n1lidaat
op oen ve:cl:icsbc,re l>lL~,TtB te ~üen voort,~cuteld, en d.it te meer,
or:Hh'.t de e.fdo:U.nJ Eercon .:üa cr.muiJ.u.at hoeft cesteld
Lr.j_'h.J<ijnbn:rg, 1:j.u:ns y;er::en en utreven voor üe v.v.:o. ruime
boJ~cnd~Jaid :;cniet • .ÛC hGCr r:ijnberg if:J 45 jaar, juriot, in
19:55 e.:LcestuJ.eord e.an de Univ<Jrniteit te Utrecht. :tf<:.. werkzaam
te zijn :;ev;eost bij het depo.rtcuent vun J~conom.i:Jcb.e ~'-aken, bel:lccût li:t j than:::~ de functie van adjunct-directeur v;_;_n een der
bel<.mr:;rijl:d.B indnotriële boûrijven acm de zo.n.n. Hij is voorts
o.a. lJcstuurBl:Ld v:::n de bcdrijfsv:.;reniging voor de Chemioche
Ind1..wtric en lid vt:.n de Advie::;comi,isoü~ van het Genestelijk Arbcid:3bu.rcau te zo.and.a~]. In }K~.:ctijvcrb~.:.nd y;o..s hij secretaris vm1
do n.fd.oling ncrc;on, Bec:cot~u·is van de Staten-Centrale .All:.odar en
be3tun1·slici van de Ka:::wrcontralrJ Den IIeld.er. Zijn belanGDtelling
voor al v:o.t clo l'artij 'betreft blijkt ook uit een deGti;jds d.oor
hem ::wmcnt~esteld \:crkstuk, l.>evnttende een ;50-taJ,. ar!Cndemen"t;en
op he·t voo:cgeutelue nieuvw Huisl1oudelijk Hoc;lcr::.<:~nt der l)ar·i;ij.
Tevono werd do heer Hijr..bor(t, bij een vorige gelegenheid candidaat
gesteld voor het Hoofuoeot;uur, VIGlko candidatuur door vele
.
afdelinGen V!erd ondcr:':lteund, ook door de afdèling Zijpe. 0pr. is
van ncnin~·;, dat bij de candida<::.tstell:Lng voor het F.amerlj.dnaatschap a.LJ u.oor:Jlar:;1~cvende factor t1oe·b celden 11 de be .Jte m8.n op
de beste plaats 11 • Ui tz,aande van dit principe ko.n er bij de keuze
tu~won de cc:.nuidaten lJreebaurt en Hijnberg geen tv,rj fel over
bestaan aan >;elke cancU!.laat de voorkeur moet worden Jegcven. De
hoor l'ranck v0:2trouvrt û.orhc.l ve Oj) het gezonde oordcel van de
aanwezige afgevaardigden om hun steun te geven aun de cano.idatuur van de heer J:Ujnberg.
De heer P. Blaauboer (BarsinGerhorn) deelt.mede, dat iu
de Vel:gculcring van de Ccntrc.le J..Jen Helder geen candidaat uit
de Zaanntt•eek is voorccsteld, hetgeen hem zeer spijt, omda·t; hij
ervan overtuigd is, dat de Zo..an een op een ver:F..iesbe.re plaats
e;estcldc candidaat toekomt. ~ 7 ede namens de Centrales Haarlem en
Affi[Jtc:r.da;n E>9rekend, \'iekt hij do aanwezigen op de candidaat van
het IIoofdbootuur, do heer Ereebaart te steunen. Deze is burgeneester Vë.n Zijpe en hen voortG bekend als bestuurslid van verschillende instellinc;en. :6ijn uitstekende kwaliteiten komen
daar overd.uid.elijk tot uitins.
De licer V.v.d.Rood (13c:rsint.;erhorn) doet een beroep op de
verr,2.derinc; om haa.r steJa uit te brengen op de heer i/ .II.Jus te
Dubbcld~rn, zulks ter versterlang van het agrarisch element in
de fractie.
De Voorzitter licht nan.r aanleidint.; van de oplilerkingen van
de heer Fre.nck toe, dat de bezwaren van de afdelinG Bergen
gegrond \'laren op hot feit, ds.t r:l.en zel;:cre gedragingen van de
heer Dreebun.rt tijdens de bezetting niet juist achtte. ~pr.is
van Deniug, dat het "j;hans volkonen onnogelijk is de achtJ:-c,-.;ronden
van deze bezwaren te onderzoeken en wil volstaan r:1et de opr:1e rking 1
dat r1en voor een burgenoestersfunctie na de oorlog v1erd gc;:~miverd.
Het ligt niet op de woe van de partij een no.zuivering te
houden.
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Dte!J::ling bij hn.ndopnte1wn over de Vier candidatcn, do
hcr·on llr-aGlluw.rt, Jas, :00 Jc.n(; en EijnberG, wijst uit, dut de
vert;<c.:le:c~ng ue voorkeur c;ee::~t aan do heer D. llrccbaart te
Zij~)e, rw ..lat deze do lûe plauts in groep I zal vervullen.
QE..~I.!.

De heer J. :.Iachielson (I,eiden) beveelt de heer
?o:x·tlw:i.nc vmru in do aandn.ch"t dor verGadering aan.
J)c llccr "'-'o:::-tl1eine heo:2t grote belnnc:;;telling voo~ ue politiek
in h:::t nlr:cnc(..!n, is c1:Lroc·i:cur van de l:on.I;ca. Lid.d.e.nstandsbond,
sp:::ne;ct iü .::cze funct:L.c Ol' tal v::::m bijeenl:::.>m3ten en komt in
nanrë•.l:in;~ act velo za~~-:m op hc::t t;.;rrcin v~'.n de l~uronarkt. Hij
kor~ voort uit do jonGara libe:~Qon, is thans gen~sntcraad.slid
....~:;.n Ic:iJ.en ün Yerric:l-t llicr uitctcl..:ond werk. i.i:pr. uoent, dat
de heer :l:'orthnüto \::~~L:cno ~ijn [';:r-ote verdj.onstcn voor de Partij
~'""'t' •ïn'-~.,.. "'""'
•.; _,..,,.,,,·pe '),
J.o" l i- j.,..:-,,n V"rJ· i ent l,,..,
v J..'. '71''1''·-"-J...
.t .. "·'''t'J "'J
"..Ij_
weJ:::t de nar.L';·;8:üc;cm op bij het uitbre11~en va.n hun oteru hierr;.ede
rel:cninr; te ho·~ld.en.
:ûe heer :Dr.,T oL;.v.u.IIouton (\ia:::wenv.ar) heeft bOZ'\i'aar tegen
deze procedure. 1usuen Je Voorzitters der Centr~les was overC<Jli.c.:to~.:·,J.inc; b.::r;;;L:t o·•er d ·~ door rle l;.eor :Portheine in te nemen
pluntB, n.l. ]Jlc.~:,t;.,, ;yh Z.i. c~'-::lt het wel V!:'.-t; ver thc.us voor
een verLie~1bare pltc.r,;,ts een derde rüddcnstundsdesl:tmdige to
pou::>,JGl'cn. Len 1:1oot de niddetl3 trmd niet vcrwarren net de
middcncro~'.POn e!1. ju.iot voor <ie ze c:ategoric lijkt he:n de heer.
I~r.L.n'.rr Vuure to '\.tH13CtlC.8.r, do door het Hoofdbestuur eostelde
CGnc1id8<:,t, beter ces chikt do.n d.o heer I'orthc:l.no. In de hcor
van V'uuro weet upr. eon voortreffelijk candidaut aa.n te bevelen;
hij ts lid. von do l~e.rtijraed, oud-wethouder, thans als
kuntonrechter in functie, een soepel en tactvol man, die op
velerlei c:ebied uitblinkt en het type is ven d.e politicus,
dat wij zo coed kunnen (';t~bruikcm. Hij meent de ver(;adering te
moeton raden het voorstel v~n het Hoofdbeotuur te volgen.
De heer 1.:. do l~ruyne (Ame:r·sfoort), lid van de J .o. V.D.,
beveelt do heer G• .Jcr·;.;uan te Vlaardingen aan. Uaar spr.' n
mening moet ook aon de continuS:teit in de Pc.rtij worden gedacht
en voor do jongeren in de rartij de noc;elijkheid vlorden geopend
een ve:ckiesbaro pl~~[~.ts in te nemen, v:aarbij hij c;ar1rne verv;ijst
naar hetgeen de heer Oud hierover heeft gezegd in zijn openingsrede tor gelegenheid van de jaarlijkse algelû.ene vergadering
van 1950 te Hen{~elo.
De Voorzitter zijn deze ~oorden uit het hart gegrepen,
ook hij zou r;at-1.rne zien, dat jon~cre liberalen verkiesbare
plaatGen krijr,en. Uiteindelijk moet echter de vergadering
hierover beslissen.
De heer Dr.J .C.vo.n Z:oclen (.ruasterdem) maak·t melding van
de ontvanc;at van een tclc;;ra:n van de afdeling 1\.r:lStcrdam, waarin
men pleit voor het t>telJ.en van jonGere candidaten op verkiesbare
plaatsen. Op grond hicrv::-..n baveel·t hij gaarne de heer Dor:man
Hr.=~.
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aan.

t:evrouw A. ]'ortanier-de Y!i t ( Overveen) vraagt met klem
de o.andc.cht der vcrr.;ac.lerint.~ voor de candiclatuur-Dorsman. })eze
is te beoohouwen als exponent vu.n een bepaalde groep. Ook andere
partijen hebben zulke exponenten! Zij wekt de aanwezigen op
dit wel in het oo~ te houden.
JJe

heer T.v.d.Ber~ Azn.(Boskoop) vraagt de aandacht der

_vergadering voor de candidaat Portheine.
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de heren G. Doro:w.:.J:l, Lx.:C'.1'or-theino e.n !:Ir.A.van Yuure, brengt
de heer ~)ors~lan op de lee plc-,u.t:.; in J.eze groep.
Q.X: 0.~ 2 J:.l.h

:Jo vercnderin.;; ~aat geheel accoord l.!l.Ct het voorstel.van
het Hooi'Jbeutuur or:. <loze plo.t::.t:::: te doen i.n.."leuen door
:movxoun G·. ~Joornbo;:;-Oostin:.~ te I'icterburGn ( Gr.).
~)o hoor I •• :; .H. v.::;.n Zutphen ( \:'interm7ijk) is vm1 oordeel,
dat voor do J.t,e :Jl:.:'.atf; in Joze ~roep de hoer ~:r.~:;.··.:ïllin~~e Grt"tta.rn
ecrdoJ:· in a.o.rc:~;;;r:.~i!t{', l:o::.rt dc.n de ioo:!..~ het :IooîJ.bestuur nestelde
Ct>~1•lid r.::::.t, Je heer Ir. i. .G .Cldenb:..:.nnia;_,;. :Jo heer "ill1ngo Gratmaa
v(:l"0:1iê~t \'"Cle }:y;~·:J.:i.tci ~;-..;n in :..~ic~-1, die l1e~~l voo~"j l1o·t }{:J.rJ.erlidl:lt.'.o:i:isc:1Lt;J uito:.r:.ï.o.tc [~eschiJ.::t n~Len. In Gcldorlrmd kent uen hea
al::; een 'bij:3ond.c1· uctieve fiL~uu:r. J3ovendicn i::~ hij s:Jecinlist
O:;? }lt:t :.;ebioj v;::.n de vrc~~1guLü:l:en der r ..ü:::ltelij::c ordening.
Gae.rno :~ac s:.'r. Jc:.w pl<.:.uts uoor de heer \iilli~1.:;e G:cata:ma
in[;0llomon.

~Je heer J. \i. Earetta, mmwns de afdelinG tintorswijk
OIJrcl:ontl, acht de heer i'.A.:.Jl)2-l1jer zeer r~cschik't voor deze
cnnuiclatuur. lJ;Jr. heeft uc uitdru~;::J:ing "ror:;ionale SlJrcid:LnG 11
horen gobruU~en en vtil in vcrbantl !üeruede o::,nn.eJ.~ken, dc•t het
hom voorkont, dat uij do:~e cc:ndickat:;tollinG het r,cbicd acM;er
de IJasel volkomen wordt vcrceten, torwijl er wel drie
co.ndidaten uit Arnhen wordon gosteld.
De hoor ?. Hoobé (Baarn) vestiet de aondach·t op de heer
E.:s.r:.schuitcr.:la te no.tirn, ..:i6 ~ja.c_r, olld-dü•ec-beur van :Philips
Pl:.on. Indu:J·t;:::'ie aldaar, een indu.Jtriöel van forriJr2.at, voorzitter
v~n de V. V .J).-gcn.wenteraadcfractie te Baarn, preaidentco:.:~nicsuris van verschillende ondernemingen, die een grote
goodv;ill geniet.
Stennin,~ bij handapoteken over de candi<la.ten Oldenba.nning,
Schui te::_m, S,:?~!njcr en 'o:'illj.nrr,e Grata2'!1a toont aun, dat de
ver;;cJlerinr; de v·oorkeur cecft ao.n de candidaat van het Hoofdbeotuur, ~wdat de heer Ir.L.G.OldcnbanninB te Arnhem deze plaats
za.l bezetten.

Groe'P .L:.,
De heer Drs • D. lffii ter (.P..nsterdam) stelt voor de heer
H.H.Jacobse O!) deze plaats te zetten. In do moeilijke da~en na
de bevrijdin.:;., toen de liberale redachte weinig weerklank vond,
heeft de heer Jacobse pal r;eotaan voor onze beginselen en in
het bijzonder de jeugd en de jongeren tot het liberalisme
opt;ewokt .•
StenminJ bij hando:>steken over de heer II.li.Jacobse en de
candidaat vo.'_: het IIoof.:ibe8tuur, Lir.:P. iTa3tegaal te :\.lllsterdam,
brengt de heer Jacobse op de 19e plaats in deze groep.
Groep II.
:De ver,;;;r!dcrinc; besluit, in G.fwijking van het vooratel
van het Hoofdbestuur, voor deze plaats aan te •vijzen de heer
H. va1.1. der ilouwen te Dubbeldam.
Groep III.
Da heer n.H. \·;assenberg (Kollum) spreekt 'zijn verbazing
uit over de candidatuur van de heer li • .A.Eoersma te Leeuwarden.
Deze candidaat toch is in Friese partijkringen een volslagen
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onbekende .Hij is pas drie weken lid van de Partij, zodat
hij hem. de vorr:aderinc niet durft nan te bevelen.
S:')r. is vorr;ondorü do heer J .L. va.,.'1. Overl;:li:f't op plaats 26
aan te tr·cfi.'G.n -::n :1tol".; ue YGr:.:;;:;.derint:; voor de l9o plaats
door dc3o cu.uJ.i(li::tut te docu inno,:lcn.
:Do Voorz:L tter licht toe, dat wo.nneer het Hoofdbestuur
va.D deze fei·i;ou op de hoogte zou zijn gevieet.rè, r.1an niet de
hoor }~ool'S::.la t1ocl1 de lwe:c V{J.U Overkli.f't zou hebben voorgeatald..
De ve:r'[:;U,~·'J:t·~.n.; I(!.. uit :üch aan bij do nuc;geotic van d.e
hoor ·.;r.w:>cn·bc:cr;. llo l)o pl~w.t:J in {:roep III zal dus worrlcn
vcrvuLt door ûe heer J • .r~.v:-Jn Ovcrklif·t te l1ur.~.nol.:ezijl.
C~roo;l IV.
.
.
D•::: ït·.;:;~r;:::..de:dr<:: nou.1t hot voorst0l v2.n het Hoofdbestnur
over, scdat O) Cic:-:<o pl:::.:.::tts zal worJen cestülJ. Et'.s.·:.'illinGe

- -- ----Gro:tt~;,'rw

'Ge ~~~~llOlWG

lu.

J! 1 r: ::::t:.D. 2 0 ~

~I~
~jo verc;;·tdering kan zieh 1:1ot de voordracht van het
Hoofûl)OStuur, OU dc~~e :;?l'JJ.::d;u te doen inneuen uoor de heer

L:r.l'.C. Vo".';ji;LJ.S<.n. te

Ililvo:..~uuLo.,

VCl'elüc;en.

~l:.._I:.L..

.UG cr:n.:i:ido.tcn ,-.·orden voor doze plaats c;cnoend de heren
ln~.F.?o:rtl~cine te Leiden en I'..r • .~'\..van Vuure
:De vc:rL;c.dcrin;~ h1jot voor deze plaut;_;

te Yiunsenaar.
<:u1n dEJ heer

}'1r.r. Portl:cinc te Leiden •

•9!:.9.2.:2._-lU,_·~
liet voo::•stel van het Eo0fdhcntnur vindt ins·temming bij
cle vorga(leriur~. De 20e !Jln.atr~ in der.::e groep zal duo worden
vervLtld door de heer T.I:.\lillens te }{oden.
Oro8n
.,..__...IV.
,
1
.1c.or de candidaat van het Hoofdbestuur, de hoer
H.v.d.Uouv;en, de 19e ploa.ts in r;roep II zal innonen, worden
uit de vergQ.dering en~celc andere suggesties gedaan, t.w.
cle heren l' .A. f.ipanje::r. te liintersvdjK, E. Hoorman te Eergen
O? Zoom, II. Uali te ...;de on uevrou\1 J? .B.van Beek-van JJuijn
te Velp.
Uit ste::rninr-. bij h8.ndopotoken blijkt, dat de neerderheid
der vercadal"ing z:Lch uit;::;_;;>reelct voor de heor P.A.Spanjer,
zodat <loze de 20e pluuts zal innemen.
,Elt=wtnrm 2J_ tot en t'let 30.
Groe!J I.
J)e :vorr~aderinr~ besluit het voorntel van het Hoofdbestuur
in zoverre te ~ij~i~en, dat de plaatsen 22,23 en 24 resp.
zullen wordon ingenoL~n door de heren T.G.Touson te Heiloo,
H.~'h.J. le Cavclicr te A:~1Sterda;o1 en J .E. Gourlsnit te Haarlem;
voor do vcrvu.ll:!.n:; der overic;e plaatsen gaat zij gaarne met
het voorntel van het Hoofdbeatuur accoord.
__.....,
Gr·oon II.
In <lc ze groe:-> zullen ingevolge besluit vt--.n de vergr-.clering
de ;ïlC.G.tnen 22,23,2t't en 25 rc<3p. worden in(icnoDen door de
heren J • .lüers te Barendrecht, A. van Vuu::e te \!aooenaar,
Vl.H.:Pockema L"'ldreae te. lLotterdau en J .H. v~n den :_;nda te
's Graveru1ugc. Voor de be~etting der overige plaatsen neemt
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de vergaderine gaarne
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voorstel van het Hoofdbostuur over.
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III.

De plaatoen 22 en 26 i.n deze groep zullen overeenkomstig
het beoluit der vL:rgade:ring \ior,Ien vervuld door de heren
J .l•• l:~c :1ctra te Iloventor en H.A.Iivcrsua te Leeuno.rden. De
overi;;G, door hot Hoofdbostuur cestolde candid.o.ten vinden
instol21J.ing bij de aammzicen.
Q!.~o.·LI.!.~

Voo:c clc pln.atson 23 on 28 :::telt de ver;adering voor
clo her::n .,~.Po:lr:,mn te Hergen o.p ~ooJ:J. en J .:P.G.;.:chlingemann.
te GoGd, tcr~ijl zij zich~ uut de overiec cand.idaten betreft,
gaarne t:anului t bij het voorBtol van het IIoofclbes·tuur.
Ilicrl1càc :!.u üe ver(;!J.dering aan het einde van haar
vmrkza<.J.r:J}w dc~n gokouen.
Do Voorzi tt<~r vcDtigt or in zijn slotv;oord de aandacht ·
op, c:at c~c r;or;~:c:winl1cd.cn d.c1· vercn.dcrin~Y, y;cl zeer raoeilijk
zijn ~W',;oost. Als voorzitter ru:.;ttc 01) hel). de woeilijke taak
om in 66n de~ door dcsn canJiduot3tellinG heen te konen, teneinde
de verïdezinc:Gvoo:ebcroül.:Ln{'cn, v;a;::~rann no:r, zeer veel werl;: zal
zijn verbonden, beltoorlijk te doen functionneren. Het was wel
oeno een \;at r-u);:oertc;e verr:,n.derin;~; spr. is echter dankb<...ar,
dat de an.rrr:e:<;iGon het uor;elijl: hetben gm;J.an.kt de voorc;e.nomen
taak ton cin<le te brengen.
Voorts dankt de Voo:rzi tter da verc;nderin;_; nogmaals zeer
voor het in he;:l geGtell1e Vt)rtrouwen om hem wederom als lijstaanvoerder voor hot gehele l::mJ er:,n te wijzen. Hij kan de
ver::;aderin:·; Lle oprechte vcrzekering geven, d<.lt hij zijn uiterste
bost; :~al uocn de l:·artij gedurende de ve:r;:ki.czin::;scampagne naar
z:Ljn beuto lcu.nnen te leiden, wo.urbij hij tevens een beroep op
allen in de Pnrtij YJil doen on ~üeh als é~n 1a:::.m achter deze
li~juten te seiw.1·cn, onve:cschillig of uen het al dan niet met de
aatlt';cwezen canJidaton eens is •.iJe :Partij stuat thans voor een
ui-ter-,:mte bel:.:nrt,:dj kc vorkiezint;scarlpagne; wij bevinden ons
op oen keerpunt. l{u zal blijken of ho"l:i ons zal geluldten de
politiek in Holierland om te huigen. Spr. hoopt, dat wij op
13 l.:anrt zullen kunnen zeggen, dat wij voldaan zijn over de

verkiezingsuitslag.
De heer 11r.Th.I3akker ( 's Gravcnhaee), die juist in deze
dacen vele müen contact heeft c;ohad iJCt het AlGe;,won Secretariaa
op de Koni!lc;inne(;racht te Den Haat;, brengt een ,·.-oord van dank
aan de Alce:noen Secretaris voor het vele werk, dat door het
Secretariaut in verzet en in de komende tijd nog verzet zal
moeten worden.
:De heer D. ·\; .:ûettmeijer ( 1 u Cravenhage) ,Aleemeen Secretaria
der l'nrtij, endosseert deze dank gaarne aan mejuffrouw
van Bverdiw:cn, de l~ecr van Vluardin~;en en de overige medewerkera
op het :Jéc:cetari<:::at, on c;eeft uiting aan zijn erkentelijkheid
voor cle vriendelijke vlOorden van de heor Bakker.

Hierna sluit de Voorzitter om G uur n.m. de vergadering.

